Week 17 / zondag 21 april 2019

Weektekst

Fil. 2:8

En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij zich vernederd en is
gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.

Jaartekst

Judas 1:20

Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf
op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de
heilige Geest.

Agenda deze week
Zondag
21 april
Maandag
Dinsdag

22 april
23 april

Woensdag

24 april

Donderdag

25 april

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

26 april
27 april
28 april

10:00 Aanbiddingsdienst met Eltjo Prins
1e PAASDAG
12:00 AANSLUITEND: Gezellig treffen met eten en drinken
Iedereen van harte welkom, ook de gasten!
9:30
20:00
9:30
19:30
14:00
20:00
19:30
10:00
10:00
10:00

Bidstond en koffiedrinken (SOZO)
Groeigroep Jensemaheerd
Handwerkochtend (SOZO)
Bidstond (kerk)
OASE Contactgroep Spoorstraat 47
Oefenavond Worshipteam 1
Tieneravond (SOZO)
-16:00 Gospel Café / Centrum Stadskanaal
Aanbiddingsdienst met Hans van Neerbos
KINDERKERK in SOZO. Thema: kleuren

VOORJAARSSCHOONMAAK 25 mei 9:00 uur
Meld je aan om mee te helpen bij Cees Aising of Jan Flikkema
EXTERNE ACTIVITEIT
Woensdag 15 mei 19:30: Studieavond Christenen voor Israël
met ds. Kees van Velzen over “Rom. 11, ingeënt op de edele olijf”
bij Rehoboth, Hoofdkade 139a Stadskanaal

LEDENVERGADERING 13 mei 19:30 uur.
Onderwerpen o.a. Financiën,
LET OP: Op
Koningsdag (27
Ledenadministratie,
april) en
Bouwfonds/ huisvesting.
Oproep: komt u vooral allen!

Dodenherdenking
(4 mei) is THE
GATE gesloten!

DANKBAARHEID
Wij willen even doorgeven dat onze zoon Maarten weer
thuis is gekomen. Het is een gebedsverhoring en dat hij
stap voor stap de goede kant opgaat.
Mede op advies van zijn behandelende artsen in ziekenhuis
en onze huisarts heeft Maarten nu heel veel rust nodig om
verder te herstellen.Ook vanwege de komende
chemobehandelingen die hij nog moet ondergaan.
Wij als gezin hebben nu ook behoefte aan rust, want al die
weken elke dag heen en weer naar Groningen, is ons ook niet
in de koude kleren gaan zitten. Het heeft ons ook lichamelijk
en geestelijk uitgeput.
Al onze aandacht wordt nu opgeslokt voor de verzorging van
onze zoon in huis.

VASTE ELKE
MAAND:
2e zondag v.d.
maand sept. t/m
mei: 19:00 uur
Bijbelstudie Frank
Ouweneel
2e woensdag van de
maand: Vastendag in
de kerk 10:00-12:00,
19:30-20:30
Groeigroepenzie
agenda voor de data
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.
14 april: Prins Ministr.
ISRAËL

Van 3 tot 13 mei zullen
we voor de 1st (!) keer
naar Israël gaan.
Deze rondreis werd ons
aangeboden en we zien
hierin de hand van de
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor al de gebeden en Heer.
Het is ons gebed, dat de
geestelijke steun die wij mochten ontvangen van jullie als
gemeente, die ik liefheb. Wij hopen op begrip van jullie zijde. Here Jezus ons tot zegen
zal stellen voor Zijn land
en volk.
Liefs en met vriendelijke zustergroet van Hennie Tenfelde
en gezin
Eltjo en Loes

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 ziekenhuis-opname graag contact opnemen met Jan Flikkema,
ziekenpastoraat T. 06 2190 1305 of jflikkema@netvisit.nl

DANKBAAR Harry Mezach is weer thuis en hervat
dinsdag zijn werk. Blijf bidden voor volledig herstel.
NIEUWS UIT BRAZILIË
Oscar van Eijk heeft zijn
arm gebruiken, toen hij van
een bankje viel omdat hij
vruchten wilde plukken. Hij
gaat nu met fysio beginnen.
Gedurende een
evangelisatiebijeenkomst in
een gehuchtje midden
in de wildernis
(Corrente Canoas)
geven zeven mensen
te kennen de Heer
Jezus te willen
aannemen als hun
Redder.
Bidden onder de waslijn,
ik vind dat zo mooi!
In 2017 heeft de
sponsorloop van de
Pinkstergemeente
Stadskanaal het geld voor
een oven bij elkaar
gebracht. Deze is nu
geïnstalleerd.
Meer foto’s en een filmpje
van de installatie staan op
onze website:
https://pgstadskanaal.nl/ov
en-in-brazilie-in-gebruikgenomen/

VAKANTIEPLANNING
De (mei)vakanties
komen er weer aan.
Wijziging in de agenda
(+ voor de info) s.v.p.
zo spoedig mogelijk
doorgeven aan het
secretariaat

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.

Bij ziekte / ziekenhuisopname:
Ziekenpastoraat: Jan Flikkema

T. 0598 620030
of M. 06 2190 1305

Voor bestuurlijke zaken:
Secretaris: Jan Flikkema

bestuur@pgstadskanaal.nl
T. 0598 620030 of M. 06 2190 1305

Voor alle andere zaken kunt u contact opnemen met het secretariaat:
maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur T. 0598 34 39 71
Nelly Boer
sec@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

