Gemeentenieuws Protestantse Gemeente De Krim
Week 8
2017

Zondag 19 februari
10.00 uur: Ds. R. Biewinga, Gramsbergen
Organist: Ronald IJmker.
1e collecte: Kerk, 2e collecte: Zending over Grenzen.
Medewerking zal worden verleend door de Cantorij
Zieken Mw. Vetker, mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Wij wensen alle zieken,
thuis en in het ziekenhuis Gods nabijheid toe
Bloemen De bloemen gaan met een hartelijke groet naar dhr. D. Wittenberg
Noorderkroon 2a.
Het moderamen vergadert a.s. woensdag 22 februari.
VAKANTIEBIJBELFEEST 2017

Op donderdag 23 februari gaan de deuren van het Dorpshuis de Planeet weer open voor
het VakantieBijbelFeest! Het team heeft een mooi programma voorbereid met het thema
‘Je hoeft niet bang te zijn’! Iedereen is wel eens bang? Waar ben jij bang voor? En wat doe
je er aan? Alle kinderen die naar de basisschool gaan zijn van harte welkom. Het begint ’s
middags om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 19.30 uur. Natuurlijk gaan we zingen,
luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en creatief met elkaar bezig zijn. De kinderen van
groep 4 t/m 8 mogen daarvoor een hamer meenemen! We zijn blij met een groot aantal
medewerkers dit jaar! Een aantal daarvan bakken voor ons flinke stapels met
pannenkoeken! Dus…….dat wordt smullen. ’s Avonds mogen ook ouders, opa’s en oma’s
en andere belangstellenden komen om te kijken en te luisteren. Deze feestelijke afsluiting
begint dan om 18.45 uur. Nog een paar dagen en dan is het zover! Kom jij ook?
Voor meer info: Wollie van der Scheer – van der Hoek (571004)
Woensdag 22 februari om 20.00 uur houdt de CVG haar ledenavond in de Horizon.
Dhr. J de Graaf uit Emmen komt ons vertellen over “Noaberschap”.
Gasten zijn van harte welkom.
Dank u. Recentelijk is u gevraagd, namen op te geven voor mogelijke ambtsdragers.
Fijn dat u daaraan in zo’n grote getale gehoor heeft gegeven.
Maar liefst 45 namen zijn ingeleverd.
De Kerkenraad hoopt van ganser harte, dat we er in zullen slagen, om weer als compleet
college aan de slag te kunnen.

Gebedsgroep Op donderdagmiddag a.s., 23 februari, is er weer een tijd van gezamenlijk
gebed in ‘De Horizon’. U bent van harte welkom om 13:00 uur, om samen met anderen uit
de gemeente te bidden en te danken.
Waarvoor? Voor de gemeente allereerst, maar ook voor alles wat ons in deze tijd
bezighoudt, en voor de wereld waarin we leven. De Bijbel vertelt ons telkens weer over de
kracht van het gebed, en dat we onze gebeden en onze dank aan de Allerhoogste mogen
voorleggen. Er zijn al trouwe bidders in de gemeente. Maar doet u ook mee in deze kring?
U bent van harte welkom, of u nu gewend bent om in een groep te bidden of niet. Ook
geeft het niet of u hardop kunt bidden of niet.
God ziet het hart aan! Wilt u meer weten? Dan kunt u ook eens overleggen met me, tel.
0523-852168 of predikant@pgdekrim.nl.

Een datum voor in de agenda.
Ontmoetingsavond
kerkelijke gemeente de Krim.
13 maart 2017, Horizon, 20:00 uur
Zondag 26 februari.
10.00 uur: Ds. G.M. Arends, De Krim.
Organist: Hans Niezink.
1e collecte: Kerk, 2e collecte: Diaconie.
Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u inleveren t/m donderdag 23 februari 2017
20.00 uur bij Hillie Huijgen, Noorderkroon 28, tel. 572219, hilliehg@hotmail.com
Info voor de website naar: website@pgdekrim.nl

