Gemeentenieuws Protestantse Gemeente De Krim
Week 25 2017
Zondag 25 juni
09.30 uur, Ds. G. Rohaan, Overstapdienst.
Organist: Ronald Ymker
1e collecte kerk en 2e collecte diaconie
Bij de dienst
Op deze zondag neemt Noor Folkers tijdens de overstapdienst afscheid van de kinderdienst.
Een hele stap van de ene plek (de kinderdienst) naar de andere (de ‘gewone’ dienst)? Ach,
wie weet, als je de route van de ene naar de andere plek dansend kunt afleggen is niets te ver
of te moeilijk! Zo danst ook David van het huis van Obed-Edom naar Jeruzalem, om de Ark
van het Verbond over te brengen. Zijn hart is zo vol van vreugd, dat zijn benen niet stil kunnen
blijven! We lezen (u raadt het al) uit 2 Samuël 6. Fijne dienst gewenst!
Zieken/Gemeenteleven
Mw. Schuurhuis, De Voorde 168 Coevorden, is ter revalidatie overgegaan van het ziekenhuis
naar het Clara Feyoena Heem (unit 1 k. 4). Dhr. Albert Snijders (Marsstraat) en mw. Truus ter
Horst (Parallelweg) zijn beiden weer thuis uit het ziekenhuis.
Alle zieken, thuis en in het ziekenhuis Gods nabijheid toe gewenst.
Bloemen
De bloemen gaan naar mevrouw ter Horst, Noorderkroon 44.
GEVONDEN:
In de hal van de Horizon hangt een jongensjas maat 128 donkerblauw en een tas met daarin
laarzen van wie zijn die?? Wie mist deze spullen??
Gebedshoekje
De vorming van een nieuwe regering is in een nieuwe fase aanbeland. Wellicht dat de
Christenunie mag aanschuiven bij het ‘motorblok’ van CDA, VVD en D66. Wilt u bidden voor
de leiders van deze partijen, dat zij allen wijsheid ontvangen om te zien wat de mogelijkheden
en onmogelijkheden zijn om met elkaar te regeren? Wilt u danken en bidden voor christenen
(en trouwens ook voor niet-christenen) die samen met hen politiek bedrijven en zo
verantwoordelijkheid te nemen voor de leiding van ons land ? Heeft u gebedssuggesties, dan
kunt u die doorgeven via mail ( predikant@pgdekrim.nl) of tel. 0523-852168.
Kerkproeverij op 17 september
De startzondag van dit jaar is bestemd voor de lekkerbekken en kooktalenten van onze
gemeente. In onze heuse kerkproeverij wordt u van harte uitgenodigd om te ervaren hoe de
kerk eigenlijk smaakt. ‘Smaakt naar meer’ hopen we natuurlijk. Het voorgerecht van deze dag
is een lekker pepermuntje. Het mentale hoofdgerecht wordt geserveerd tijdens de preek,
maar zoals altijd is het toetje een feest. Na de dienst wordt u namelijk van harte uitgenodigd
op de koffie. Na een gezellige fietstocht, een motortocht (met een lekker proefmoment) of
Bijbelquiz wordt er een buffet opgediend. Dit jaar mag u echter zelf uw bak- of kooktalenten
inzetten om iets lekkers te serveren op deze feestelijke dag. De bedoeling is dat u iets bakt of
kookt voor onze kerkproeverij. We hebben hiervoor 6 categorieën: Iets voor bij de koffie/thee soep – rollade – een salade – hapjes – toetje. Wees er snel bij, anders is de keuze beperkt. In
de kerk hangt vanaf zondag 4 juni een lijn met daaraan briefjes met de gerechten. Gebak,
soep, salade en toetjes worden gemaakt voor 10 personen. Rollade en hapjes voor 20
personen. U kunt een briefje van de lijn trekken waarop u uw bak- of kooktalent kunt uitleven
en noteert op de lijst uw naam en telefoonnummer bij het gerecht van uw keuze. Op deze
manier hopen we dat op 17 september de kerk letterlijk en figuurlijk naar meer smaakt.
Natuurlijk zijn uw buren, vrienden en familie van harte welkom om mee te proeven. Noteer
zondag 17 september daarom vast in uw agenda. De dienst begint om 9.30 uur. We hopen
dat u met een heerlijk gevulde maag tegen 13.30 uur weer voldaan naar huis gaat.

Dienst op Zondag 2 juli
9.30 uur, Anne Nijburg, openluchtdienst (zie poster hieronder)
Organist: Ronald Ymker
1e collecte kerk en 2e collecte jeugd
Deurcollecte: onderhoud
Kopij kunt u inleveren bij Willie Kampman, Hoofdweg 69, tel. 571453 of
l.kampman@planet.nl, (tot donderdagavond 20.00 uur)
Info voor de website naar: website@pgdekrim.nl

OPENLUCHTDIENST 2 juli
Met medewerking van
dhr. Nijburg uit
Nieuwleusen en Samen
op Weg uit Bergentheim!
Aanvang 10:30 uur, vanaf
10:00 uur staat de
koffie/thee/ranja klaar…

CONTACT MET GOD

OPENLUCHTDIENST 2 JULI 2017 (aanvang 10:30 uur)…
Vergeet niet een eigen stoel mee te nemen naar het Krimse Bos!

