Week 46 / zondag 11 november 2018

Weektekst

Rom. 12:21

Laat u niet overwinnen door het kwade,
maar overwin het kwade door het goede

Jaartekst

1 Kor. 15; 58

Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te
allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid
niet vergeefs is in de Here.

Agenda deze week
Zondag
11 nov.
Maandag

12 nov.

Dinsdag
Woensdag

13 nov.
14 nov.

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

15 nov.
16 nov.
17 nov.

Zondag

18 nov.

10:00 Aanbiddingsdienst met Arie Engberts
19:00 Bijbelstudie Frank Ouweneel:
De actualiteit van het Oud-testamentische Israël
19:00 Groeigroep Ter Apel
20:00 Oefenavond Worshipteam
9:30 Bidstond & koffiedrinken (SOZO)
9:30 Handwerkochtend (SOZO)
10:00 -12:00 uur Vastendag (kerk)
19:30 -20:30 uur Vastendag (kerk)
18:30 Alphacursus (SOZO) (opgave verplicht)
19:15
10:00
19:30
10:00

Worshipteam 2 oefenavond
-17:00 uur Winterfair handwerkgroep (SOZO)
The Gate open
Aanbiddingsdienst met Hans van Hoegee

Om alvast in uw agenda te
Wij feliciteren
zetten:
Ma. 12 nov. Mike Brouwer
di. 20 nov. 19:30 Cursus pastoraat
Za. 17 nov. Hilda Stel
Thema; huwen-scheiden-hertrouwen
Volgende Alpha groep:
Iedereen van harte welkom!
Aanmeldingen bij Jaco en
Info: Anne Greven
Marijke van der Sterre
za. 15 dec. 20:00 InSight Kerst
2018 (Pagecentrum)
Overzicht bouwfonds per 30 september 2018
bedrag
Stand per 31 december 2017
giften in 2018
uitgaven in 2018
Stand per 30 september 2018

11.553,82
3.001,58
-196,50
14.358,90

Allan is een is een verlegen maar vrolijk ventje van drie dat het enorm naar z’n zin
heeft in het Kindercentrum te middden van zoveel andere kinderen. Het leukst vindt
hij het om met de autootjes te spelen en dan hoor je hem enthousiast allerlei
motor- en autogeluiden maken.
Samen met z’n ouders en twee broertjes woont hij hoog op de heuvel van de armste
wijk van Sabinópolis: de Nova Pousada. De straat waaraan hun huisje staat is niet
geplaveid en het stof dat er dagelijks binnen waait komt Allan’s huidallergie niet ten
goede: altijd moet hij hiervoor medicijnen slikken en zalf smeren.
De vader werkt hard op het land bij een boer maar verdient weinig en de moeder
heeft nog geen werk kunnen vinden. Dat is de reden dat ze niet genoeg geld hebben
om zelfs het eenvoudigste huurhuisje te kunnen betalen. Ze wonen nu in een
woninkje dat eigenlijk van Allan’s overgrootmoeder is. Helaas laat deze
overgrootmoeder regelmatig haar laatdunkendheid blijken over de armoede van dit
gezin. Gelukkig maar dat Allan al twee jaar lang elke dag samen met z’n broertje
naar het Kindercentrum kan zodat hij het geruzie niet aan hoeft te horen!
De hoop van dit gezin is dat de moeder op een dag ook werk vindt zodat ze
ooit een huisje kunnen bouwen en eindelijk hun eigen leven kunnen leiden.

VASTE
ACTIVITEITEN
ELKE MAAND:
2e zondag v.d.
maand sept. t/m
mei: 19:00 uur
Bijbelstudie Frank
Ouweneel:
De actualiteit van
het Oudtestamentische
Israël. Bijbel
(NBG) meenemen!
2e woensdag van
de maand:
Vastendag in de
kerk 10:00-12:00,
19:30-20:30
3e woensdag van
de maand:
groeigroepen;
uitzonderingen:
zie agenda
Elke 4e
woensdag van
de maand:
bidstond in de
kerk
Elke zondag zijn
2 collectes: de 2e
collecte is voor het
Bouwfonds,
behalve de
3e zondag v.d.
maand: extra
collecte voor de
zending, 18 nov.:
Braziliëzending

GEBEDSLIJST:
Laten we ook bidden voor de leiding van onze gemeente: voor
wijsheid, inzicht, leiding door de Heilige Geest, bescherming en gezondheid.
Laten we ook de ouderen niet vergeten te bellen of te bezoeken.
Bid ook voor helpers: Nieuwe bestuursleden, openstaande vacatures voor de
zondagsschool en medewerkers voor The Gate.
Bidden is onze kracht, laten we bidden voor wonderen.
Bij ziekte en ziekenhuisopname graag contact opnemen met Anne Greven,
ziekenpastoraat T. 0648138815

V
A
C
A
T
U
R
E
S

ZONDAGSSCHOOL
“En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn
naam, ontvangt Mij.”
Mattheus 18:5
Wij, als zondagsschoolteam, willen alle kinderen ontvangen
in de naam van Jezus. Elke zondag willen we de kinderen
bij Jezus brengen en ze laten zien en leren hoe ze hun
relatie met God kunnen bouwen.
Maar helaas hebben we op dit moment een tekort aan
mensen die bereid zijn om hun tijd en energie aan de
kinderen van onze gemeente te geven. Helaas zal er
daarom elke 2e zondag geen zondagsschool zijn voor de
kinderen van de oudste groep.
We hopen dat er binnenkort nieuwe mensen zich zullen
aanmelden om ons team te versterken zodat we elke
zondag klaar kunnen staan om elk kind te ontvangen.
Groet, Marco en Ingeborg

VACATURE JONGERENWERKER The Gate
WIJ ZOEKEN VRIJWILLGERS DIE…
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TOEGEWIJDE CHRISTENEN ZIJN
GRAAG IN TEAMVERBAND WERKEN
EEN GROOT HART VOOR JONGEREN HEBBEN
DE TAAL VAN DE JONGEREN SPREKEN
ERG VEEL GEDULD MET JONGEREN HEBBEN
TEGEN EEN STOOTJE KUNNENMAAR INDIEN
NODIG HUN GEZAG LATEN GELDEN

ALS JIJ DIEGENE BENT, WILLEN WE JE GRAAG BIJ
ONS TEAM!
JONGERENCENTRUM THE GATE
HOOFDSTRAAT 76
STADSKANAAL

NEEM CONTACT OP:
06 18 999 006
(ROY ESAJAS)

GEBED nodig?
Na elke dienst staat het
gebeds-team bij het
kruis voor u gereed.
U kunt al uw zorgen en
verlangens bij het kruis
brengen.
Ook ouders met
kinderen kunnen voor
gebed naar het kruis
gaan!
Dit geldt eveneens voor
gasten.
MEDEDELINGEN
Zijn er berichten die u in
de zondagse eredienst
wilt hebben afgekondigd?
Meld deze dan minimaal
één dag van tevoren bij
een van de
bestuursleden. Het is aan
de oudsten om te bepalen
of een bericht passend is
voor de mededelingen. Te
laat ingediende verzoeken
kunnen mogelijk niet
gehonoreerd worden.
Graag zou het bestuur
zien dat iedereen die
meewerkt aan de
zondagochtenddienst,
voor zover mogelijk,
meedoet aan de
BIDSTOND VOOR DE
DIENST (kinderwerkers,
DOT-team, muziekteam
enz.). De bidstond begint
om 9:40 uur in zaal 1.
Wilt u een PROFETIE die
in de gemeente is
uitgesproken uitgewerkt
ontvangen? Neem contact
op met het bestuur.

AFWEZIGHEID JAN FLIKKEMA:
Tijdens zijn afwezigheid van 23 oktober – 15 november worden de
taken van Jan Flikkema voor wat betreft pastoraat en gebed
waargenomen door Anne Greven 0599 653610 / 0648138815
Wilt u contact met het bestuur, dan kunt u mailen naar
bestuur@pgstadskanaal.nl

Kerkgebouw:
Post:
SOZO:
Bankrekening:
Internet:
Secretariaat:
Telefoon:
E-mail adres:
Kopij infoblad:

Irenelaan 23, 9503 KB Stadskanaal
Hoofdstraat 76, 9501 CP Stadskanaal
Hoofdstraat 76, 9501 CP Stadskanaal
(Via de deur aan de zijkant)
NL63 RABO 036 07 07 777
http://pgstadskanaal.nl en
https://nl-nl.facebook.com/pgstadskanaal/
0598 – 34 39 71 (bereikbaar ma t/m vr van 9:00- 17:00)
sec@pgstadskanaal.nl
uiterlijk woensdag 16:30 via sec@pgstadskanaal.nl

De EZB is zendingswerk van onze gemeente
Als u dit werk wilt steunen: Giften kunt u storten op NL86 ABNA04824 21819 t.n.v. St.
Evangelische Zending Brazilië, Postbus 1, 9500 AA Stadskanaal.
Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De EZB is door de belastingdienst
erkend als ANBI-organisatie. Meer info: www.bem.nl
www.ezb.nupp
Loes en Eltjo Prins zijn zendelingen, lid van onze gemeente
Stichting Prins Worldwide Ministries, Skagerrak 59, 9642 CV Veendam,
Tel: 0598 – 786261 E-mail: eprins.1731@telfort.nl. Giften: IBAN NL17 INGB0004 5827 70
Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Stichting Prins is door de
belastingdienst erkend als ANBI-organisatie. Meer info: www.stichtingprins.nl
Jaco van der Sterre is lid van onze gemeente
Hij werkt meer dan 20 jaar als zendeling. Dat doet hij vanuit de stichting Hands-tohelp.nl. De giften aan de stichting worden gebruikt om de liefde van God door Jezus
Christus wereldwijd te verkondigen. Stichting Hands-to-help.nl houdt kantoor aan de
Hoofdstraat 76, 9501 CP in Stadskanaal (via de 1e deur aan de zijkant).
Tel.: 06 54625085 E-mail: jaco@hands-to-help.nl en www.hands-to-help.nl
Giften: NL16 INGB 0002864530. Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Stichting Hands-to-help.nl is erkend als ANBI.
De evangelische boekwinkel Stadskanaal is verbonden aan onze gemeente.
Met uw aankoop steunt u dan ook de gemeente, het zendings- en evangelisatiewerk.
boekwinkel.weebly.com
Stichting SOZO aan de Hoofdstraat 76 is werk van de Pinkstergemeente.
Onder St. SOZO valt Jongerencentrum The Gate.
Binnen The Gate komen de tieners samen onder de naam Teenagers@TheGate.nl .

