Gemeentenieuws Protestantse Gemeente De Krim
Website: www.pgdekrim.nl

Week 38 2022
Dienst:
Zondag 18 september 2022, Startdienst
10.00 uur: Ds. G. Rohaan
Organist: Ronald IJmker
1e collecte: Kerk
2e collecte: Thomashuis De Krim
Giften via de GIVT – app of via de hieronder vermelde bankrekeningnummers
Bankrekening: CVK PG De Krim, NL98 RABO 0373717660
Bankrekening: Diaconie PG De Krim, NL22 RABO 0333700805
Bloemen:
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Geralda en Gijsbert
Rohaan. Ze waren in de afgelopen week 25 jaar getrouwd.
Nog van harte gefeliciteerd.
Bij de dienst:
Deze zondag is het Startzondag! U heeft hierover in Kerkkorrels en
Gemeentenieuws al kunnen lezen. Thema van deze viering is: ‘Aan Tafel!’. We horen
uit de Bijbel hoe in het boek Hooglied de mensen liefde tot elkaar en hun Heer
vieren en dan is eten wonderlijk genoeg nooit ver weg! Ook horen we hoe de Heer in
dat eten voorziet, als wij mensen met lege handen staan… Van twee vissen en vijf
broden kunnen allen meer dan genoeg eten als Jezus het brood breekt. Meer over de
Startdienst verder in dit Gemeentenieuws. Vergeet u niet een bloem mee te nemen
uit eigen tuin?
Over ‘Aan Tafel’ gesproken: we ontbijten om 8.30 uur en om 10.00 uur is de
kerkdienst. Daarna is er koffiedrinken en een middagprogramma tot een uur of één.
Van harte welkom!
Gemeenteleven:
Dhr. Albert Kroesen, Burg. De Goedestraat 10, is vanuit het ziekenhuis in
Hardenberg overgegaan naar Johannes van der Sleedenhuis (Afdeling De Lelie,
k. 131, Wolfsbos, Valkenlaan 5, 7905 AA Hoogeveen).
Alle zieken, thuis en in het ziekenhuis, Gods zegen toegewenst!
Uit de pastorie:
Na de kaarten voor mijn vijftigste verjaardag ontving ik afgelopen week ook
felicitaties uit De Krim voor mijn vijfentwintigjarig huwelijk met Geralda.
Opnieuw dank, ook namens haar, voor alle lieve felicitaties!
Ds. Gijsbert Rohaan

STARTZONDAG 2022:
Deze zondag 18 september is de Startzondag. Het thema dit jaar is: Aan tafel!
De eredienstcommissie nodigt daarom alle gemeenteleden uit voor een
gezamenlijk ontbijt.
Deze start om 8.30 uur. iedereen is welkom!! We vinden het waardevol om met
zoveel mogelijk mensen, jong en wat ouder, samen te eten en elkaar te ontmoeten.
Na het ontbijt start de dienst om 10.00 uur.
Ook voor de kinderen is er een mooi verhaal.
Voor de liturgische schikking komende zondag doen we een beroep op
gemeenteleden. Kom naar de kerk met een bloem uit eigen tuin (of uit de
natuur) Op de tafel voorin de kerk staan 100 potjes klaar om al die
kleurige bloemen een plek te geven. Op die manier zorgen we samen voor
een mooi versierde tafel.
Na de dienst is er koffie en eigen gebakken cake, koek of taart. Diverse
gemeenteleden hebben hun best gedaan iets lekkers te bakken. Als we bijgepraat
zijn, gaan de activiteiten van start. Zowel voor jong als oud is er tot (ongeveer)
13.00 uur wat te doen. We blijven in De Horizon.
We hopen op een mooie Startzondag. IEDEREEN IS WELKOM!
Noodhulp Pakistan:
We ontvingen een bericht van Kerk in Actie met een dringende vraag om een gift
voor Pakistan voor directe noodhulp.
Zoals u waarschijnlijk al hebt vernomen is Pakistan getroffen door heftige regens
met grote overstromingen als gevolg. Een derde deel van het land staat onder water.
Er zijn veel doden gevallen en miljoenen mensen zijn op de vlucht. Als het water
straks weg is dreigt honger want de oogsten zijn vernietigd.
Als diaconie hebben we gehoor gegeven aan deze vraag van Kerk in Actie en een
bedrag van EUR 250, = overgemaakt.
Mocht u zelf ook nog een bijdrage willen doen aan Kerk in Actie:
NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. noodhulp Pakistan
De diaconie
UITNODIGING VOOR ALLE KINDEREN VAN DE BASISSCHOOL:
Woensdagmiddag 28 september om 14.00 uur in het MFA aan de Beukenlaan in
De Krim:

Theatergroep Simon
naar De Krim.

en Zo komt met hun voorstelling EINDELIJK THUIS

De zaal is vanaf 13.45 uur geopend en de toegang is GRATIS.
Ook ouders en grootouders zijn van harte welkom!
Voor meer info: Wollie van der Scheer, 0648699575.
Diensten:
Zondag 25 september 2022
09.30 uur: Ds. R.J. Perk uit Hardenberg
Organist: Frits Okken
1e collecte: Kerk
2e collecte: Diaconie

Kopij kunt u inleveren bij Margien Zomer, Hoofdweg 39, tel. 0524572441,
of arjan.margien@hetnet.nl (tot donderdag 22 september 2022, 20.00 uur)

De goede Herder zal ons leiden.
De goede Herder zal ons leiden
naar frisse wateren, groene weiden.
Hij voert ons samen naar Zijn stal
waar plaats is voor een groot getal.
Geen schaap van Hem kent honger, dorst,
Hij is immers de Levensvorst.
Want als er ooit een schaap verdwaald
wordt het gezocht en terug gehaald.
Voor al wie bij Zijn kudde hoort
gehoorzaam luisterend naar Zijn woord.
Die Hij beveiligt en verzorgt
is ieder schaap door Hem geborgd.
Van Tricht A.

