Gemeentenieuws Protestantse Gemeente De Krim
Week 10
2017

Zondag 5 Maart 40 dagentijd
10.00 uur: Ds. J.H. Adriaanse, Beerzerveld
Organist: Tim Vroom
1e collecte: Kerk 2e collecte Ronald McDonald Kinderfonds
Deurcollecte : Onderhoud
Woensdag 08 maart: Biddag voor Gewas en Arbeid
19.30 uur: Ds. G. Rohaan, De Krim.
Collecte: Vrienden over Grenzen
Organist: Tim Vroom
Zieken: Mw. Kampman, Hoofdweg 69, is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis in Hardenberg. Nog steeds
in het Clara Feyoena Heem Hardenberg is opgenomen: Ellen Lindemans, Julianastraat 29.
Wij wensen alle zieken, thuis en in het ziekenhuis Gods nabijheid toe
Bloemen: De bloemen gaan met een hartelijke groet naar dhr. H. Bekkering, Emmastraat 25
Woensdag (biddag ) gaan de bloemen naar mevr. G. Bunskoek, Hoofdweg 110
Liturgisch Bloemschikken:
Liturgisch bloemschikken veertigdagentijd 2017
In de veertigdagentijd gaan we weer liturgisch bloemschikken.
Het Thema is : “Sta in je kracht”.
In de teksten is gezocht naar een bindend symbool.
In de taal van de bijbel staat de berg voor de plaats waar God te ontmoeten is.
De berg is dragend symbool en wordt vormgegeven door middel van
drie schijven van een boom.
De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid.
Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.
Uitleg liturgisch bloemschikken zondag 5 maart
Op de eerste zondag van de veertigdagen tijd wordt verleiding en verzoeking uitgebeeld. Matth.4 ,1-11
Als symbool van verleiding zien we prachtige bloemen.
Zij schittert boven de stenen en het zand van de woestijn.
Jezus , Hij weerstaat elke verleiding, staat in zijn kracht.
De kracht van Gods liefde.
Dienst Biddag
Woensdag 8 maart a.s. is het Biddag voor Gewas en Arbeid. In de dienst leggen we de Here God ons leven
en onze toekomst – en die van zijn hele schepping – voor in gebed. We lezen over de zaaier (Markus 4: 19). Een hoopvol beeld dat Jezus ons aanreikt dat gaat over groei en bloei die mogelijk worden in Gods
licht.
Liederen biddag: Psalm 145: 1, 5 | Lied 655:1,2 | 687: 1, 3 | 168 | 718 | 967: 1, 2, 3, 7 | 841: 1, 2 |
981 Schriftlezing: Marcus 4:1-9
Gebedshoekje
We kunnen danken voor een geweldig VakantieBijbelFeest in De Krim in de afgelopen vakantieweek. Wat
prachtig om te ervaren dat God ook jonge mensen nabij wil zijn in hun leven, en wat goed om te zien dat
velen uit – en ook van buiten – onze gemeente zich hiervoor wilden inzetten! De kinderen hebben de
tekst geleerd die Jezus spreekt tegen zijn leerlingen, als zijn vertrek aanstaande is: “Jezus zei tegen zijn

leerlingen: ‘Wees niet bang. Vertrouw op God, en vertrouw op mij.’ Johannes 14: 1” Bidt dat jonge en
oude volgelingen van Jezus moed en geloof vinden (èn houden!) om Hem met vertrouwen te volgen!
Heeft u gebedssuggesties, dan kunt u die doorgeven via mail (predikant@pgdekrim.nl) of
tel. 0523-852168. ds. Gijsbert Rohaan
Vergadering: De Kerkenraad vergaderd woensdag 8 maart.

Ontmoetingsavondkerkelijke gemeente de Krim.
13 maart , 2017, Horizon 20:00u

EO jongerendag: Wie gaat er dit jaar mee
naar de EO jongeren dag?
Zaterdag 10 juni in het Gelredome in Arnhem.
Voor info: http://beam.eo.nl/eo-jongerendag/
Jeugdkerk
Deze zondagochtend is er weer jeugdkerk voor
middelbare scholieren.
Om 10.00 uur in de Horizon.
De jeugdraad

Zondag 12 maart: 40 dagentijd
10.00 uur: Dhr. G.J. Lipke, Elburg.
Organist: Roelien Roos
1e collecte: Kerk 2e collecte:

Opgeven: jw.finkers@telfort.nl

Biddaginzameling t.b.v. Stichting Vrienden over Grenzen.
Woensdag 8 maart a.s. zal in de kerken in Gramsbergen en de Krim weer een inzameling worden
gehouden voor het werk van VOG in Roemenië.
De gemeenschapsruimte in Ineu is klaar.
De laatste werkzaamheden, het afwerken en het inrichten van de keuken, zijn uitgevoerd. Het enige dat
nog ontbreekt, is een koelkast. Wij willen een deel van de inzameling hiervoor doneren.
Onze bijdrage aan het hele project bedroeg €31.700, inclusief €9.500 subsidies van Stichting 2015 te
Hardenberg.
In Karatna wordt, door da. Boroka en ds. Tivadar Beke elk jaar een kinder vakantieweek georganiseerd. De
financiering hiervan wordt een steeds groter probleem.
Daarom wil VOG ook een deel van de inzameling voor dit initiatief gebruiken.
Zondag 23 april a.s. zal de gemeenschapsruimte in Ineu feestelijk in gebruik worden genomen. Een
afvaardiging van het bestuur (Arie Noorlander, Mannes Koers, Dirk Wittenberg en Jaap van Zuijlen) zal, DV.
hierbij aanwezig zijn.
U kunt uw bijdrage ook storten op bankrekening NL20RABO0322754488 t.n.v. de penningmeester van de
stichting VOG te Gramsbergen.
Wilt u meer weten over onze stichtingkijk dan eens op onze website www.vriendenovergrenzen.nl
Het bestuur.
Tot het uiterste,
Zó mens zijn dat je ook medemens,
ook medeschepsel bent,
niet opgaan in jezelf,
niet leven beneden je niveau,
op weg gaan naar de ander,
hem omringen met aandacht,
vechten voor z’n geluk,
zó mens zijn dat je niet vereenzaamt,
niet verschrompelt,
zó mens zijn dat je solidair bent,
je verantwoordelijkheid voelt.
Dat je leeft,
leeft tot het uiterste,
sámen leeft.
HansBouma
Uit: Medemens 4
Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u inleveren t/m donderdag 9 maart 2017
20.00 uur bij Henk Potgieter, Julianastraat 39, tel. 571155, hpotgieter@hetnet.nl
Info voor de website naar: website@pgdekrim.nl

