Gemeentenieuws Protestantse Gemeente De Krim
Week 9
2017

Zondag 26 februari
10.00 uur: Ds. G. M. Arends, De Krim
Organist: Hans Niezink.
1e collecte: Kerk, 2e Diaconie
Zieken Opgenomen: Mw. Willy Kampman, Hoofdweg 69, is opgenomen
in het ziekenhuis in Hardenberg
Bloemen De bloemen gaan met een hartelijke groet naar dhr. E. Donker
Horstra'swijk 72
Veertigdagentijd m.i.v. 1 maart.
Op woensdag 1 maart begint de veertigdagentijd weer. Deze veertig dagen, ook wel de lijdenstijd
genoemd, zijn een periode van bezinning en versobering. Veel mensen vasten ook in deze periode. In
onze kerk wordt aandacht besteed aan de veertigdagentijd door d.m.v. de symbolische bloemstukken die
wekelijks in de kerk te zien zijn. Het thema is dit jaar: ‘Sta in je kracht’.
Een enthousiaste groep gemeente leden verzorgt het symbolisch bloemschikken.
Wanneer u ook thuis iets wil doen aan de veertigdagentijd, kunt u de 40dagentijd-app van Kerk in Actie
downloaden! Deze is beschikbaar voor gemeenteleden met een smartphone of tablet. Deze app leidt je
door de 40dagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto’s of praktische tips. Het thema is dit jaar:
‘Sterk en dapper’. De 40dagentijd-app is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te
bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste. In de 40dagentijd bereiden
we ons voor op het paasfeest. Het is een tijd van bezinning en versobering. Deze app helpt je om in de
40dagentijd ook echt tijd te vinden om hiermee bezig te zijn. Download deze 40dagentijd van Kerk in
Actie in de app- of playstore.
Groei groepen
Morgenmiddag en avond zijn er weer groei groepen. Psalm 122 staat
centraal. Dit is o.a. de plek waar God zijn beloften gaat waar maken en Jezus Christus terug zal komen.
Hoe gaan wij hiermee om. Komt Israël en Jeruzalem bij ons in beeld. Als Psalm 122 : 6 zegt; ‘Vraag om
vrede voor Jeruzalem: Dat rust hebben wie van je houden. Zegt ons dit iets? Luisteren we alleen naar het
nieuws van tv en kranten over Israël of heeft onze God daar ook veel over te vertellen?
U bent welkom.
Hoofdweg 109 om 13.15 uur
Parallelweg 42 om 19.30 uur
Gebedshoekje
Zoals u waarschijnlijk weet is er in onze gemeente een gebedsgroep die regelmatig bijeenkomt. Niet
iedereen is hierbij aanwezig. Wat natuurlijk niet betekent, dat er in de gemeente niet gebeden wordt. Dat
zou ook moeilijk denkbaar zijn, want gebed (lees: contact met de Here God) is de ‘motor’ van alle
geestelijk leven en groei! Om verder gestalte te geven aan het gezamenlijk gebed in de gemeente wordt
daarom op het Gemeentenieuws het ‘gebedshoekje’ geïntroduceerd. Daar zullen gebedspunten in staan
waar u thuis persoonlijk voor kunt bidden. Het kan gaan om mensen die voorbede of dank nodig hebben,
of om dingen in de gemeente of de wereld waar we graag voorbede voor vragen. Als het om
gemeenteleden (of mensen uit de buurt) gaat zullen alleen die mensen erin komen die daar toestemming
voor hebben gegeven. Als u zelf iemand op wilt geven voor dit gebedshoekje en u weet dat die persoon
dat goed vindt is het fijn als u dat er bij noemt. Heeft u gebedssuggesties, laat maar even weten via mail
(predikant@pgdekrim.nl) of tel. 0523-852168!
ds. Gijsbert Rohaan

Deze week kunnen we bidden voor de vervulling van de vacatures in de kerkenraad. We mogen danken
dat zich al gemeenteleden hebben gemeld om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen en dat er ook
verdere namen zijn genoemd vanuit de gemeente. Daarnaast zijn er (vele!) andere plekken in de
gemeente waar mensen voor elkaar en Gods Koninkrijk iets mogen betekenen. Ons gebed mag dan ook
zijn “dat ieder op zijn/haar plaats een levend lidmaat zij!” (Lied 672: 3)
Jeugdkerk Zondag 5 maart is er weer jeugdkerk voor de middelbare scholieren.
Om 10.00 uur in de Horizon. Je bent van harte welkom.
De jeugdraad
EO jongerendag
Wie gaat er dit jaar mee naar de EO jongerendag?
Zaterdag 10 juni in het Gelredome in Arnhem.
Voor info: http://beam.eo.nl/eo-jongerendag/
Opgeven: jw.finkers@telfort.nl
De jeugdraad

Zondag 5 maart 40 dagentijd
10.00 uur: ds. Adriaanse uit Bruchterveld
Organist: Tim Vroom
1e collecte: Kerk 2e collecte Ronald McDonald Kinderfonds
Deurcollecte : Onderhoud
Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u inleveren t/m donderdag 2 maart 2017
20.00 uur bij Henk Potgieter, Julianastraat 39, tel. 571155, hpotgieter@hetnet.nl
Info voor de website naar: website@pgdekrim.nl

