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

Week 11 2018

Diensten:
Zondag 11 maart, 4e 40 dagen
10.00 uur, dhr. A. Nijborg, Nieuwleusen, Jeugddienst
Organist: Roelien Roos
1ecollecte: Kerk en 2ecollecte: Jeugd
Woensdag 14 maart, Biddag voor Gewas en Arbeid
19.30 uur, ds. Geralda Rohaan-van de Kamp
Organist: Luuk Schuurman
1e collecte: Kerk en 2e collecte: Stichting vrienden over grenzen
Bij de diensten: biddag 2018
Wie dagelijks het ‘Onze Vader’ bidt, vraagt van de Heer om te mogen ontvangen wat voor díe dag nodig
is. Toch is er één dag in het jaar waarop we speciaal midden in de (werk)week samenkomen in de kerk om
God om een zegen te vragen over wat we nodig hebben. Niet voor alleen die dag, maar voor het hele
seizoen dat voor ons ligt. Opdat de gewassen op het veld, evenals ons werk en wijzelf mogen bloeien in
Gods licht. Dat doen we op de Biddag voor Gewas en Arbeid. Op 14 maart wil Geralda Rohaan-van de
Kamp deze dienst leiden.
Gemeenteleven
Opgenomen en inmiddels weer thuis uit het ziekenhuis is mw. Jantina Plaggenmarsch, Jupiterstraat 7. Ook
opgenomen in het ziekenhuis te Hardenberg is Gerald Mastenbroek, Hoofdweg 27.
Alle zieken, thuis en in het ziekenhuis, Gods zegen toegewenst!
Gebedsuur
Op dinsdag 13 maart is om 13:30 uur in de ‘Horizon’ weer een tijd van gebed gepland. U/jij bent hier van
harte welkom om samen met andere bidders onze dank en onze zorgen bij God neer te leggen. We bidden
en danken voor de gemeente, voor de wereld, voor onze persoonlijke vreugden en noden. Van harte
welkom! Ds. Gijsbert Rohaan
Seniorenmiddag woensdag 14 maart
Alle senioren worden van harte uitgenodigd voor de seniorenmiddag op woensdag 14 maart 2018.
Deze middag hebben wij uitgenodigd ds. G. Naber uit Ruinen. Hij zal een lezing houden over Engelen. In
de bijbel wordt er vaak over engelen gesproken. En ook in onze moderne tijd spreken engelen nog steeds
sterk tot de verbeelding. Maar bestaan ze echt, en zo ja, wat valt er dan allemaal over te zeggen?
Ds. G. Naber is op zoek gegaan naar de vele manieren waarop over engelen gesproken wordt, in de bijbel,
in de christelijke cultuur en ook in onze huidige tijd en gaat daar iets over vertellen.
U bent allen van harte welkom om 15.00 uur in “de Horizon”.
De bloemen:
De bloemen gaan met een hartelijke groet naar Jan Muis Zuiderkruis 58a

Op weg met U, Heer
Veertig dagen met U stil gaan
bij Uw offerleven stilstaan
werpt licht op ons eigen leven
helpt ons in liefde te geven
Uw levensportret aanschouwen
meesterwerk door U, Heer, gemaakt
doet beschaamd de handen vouwen
voor Uw leed door ons veroorzaakt
Veertig dagen met U stilstaan
in waarheid door ons leven gaan
schouwen naar Uw schoon schilderij
kleurt ons portret, Heer, heel stil bij
Geschreven door: Priscilla Laneuze

PaasChallenge 2018
Een spannend spel waarin je meemaakt wat er zich
2000 jaar geleden heeft afgespeeld toen het verhaal
van Jezus onze geschiedenis volledig op z’n kop zette!
In de nacht voor Pasen doet de Jeugdclub mee aan
de PaasChallenge. Deze activiteit, landelijk
georganiseerd door JOP, duurt de hele nacht van
22.00 uur tot 8.00 uur (31 maart – 1 april 2018). De PaasChallenge wordt gehouden in de Horizon en is
voor jongeren van 12-17 jaar. Op verschillende manieren komt het Paasverhaal tot leven… je kruipt in de
huid van een volgeling van Jezus, er ontstaat een ‘manhunt’ met challenges die je in een soort ‘Wie is de
Mol’ spel moet winnen. Alles eindigt met een bijzondere ontknoping…
Wil je meedoen? Meld je dan even aan bij Albert Smit (tel. 06 46112473 / a.asmit@hetnet.nl)

Diensten van volgende week:
Zondag 18 maart, 5e 40 dagen
10.00 uur, ds. Oldenhuis, Coevorden
Organist: Roelien Roos
1e collecte: Kerk en 2e collecte: Diaconie

Kopij kunt u inleveren bij Harjo Mulder, Noorderkroon 56, tel.06-52694507, of ckmulder@planet.nl
(tot donderdag 16 november 2017, 20.00 uur)

Info voor de website naar: website@pgdekrim.nl

