Week 39 / zondag 22 september 2019

Weektekst

Spr. 10:18

In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar
wie zijn lippen bedwingt, is verstandig.

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 weken
Zondag
Maandag
Dinsdag

22 sept.
23 sept.
24 sept.

Woensdag

25 sept.

Donderdag

26 sept.

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

27 sept.
28 sept.
29 sept.

10:00
9:00
9:30
19:30
9:30
19:30
14:00
20:00
19:30
19:30
10:00

Aanbiddingsdienst. Spreker: Robert Tolsma
Schoonmaken kerk
Bidstond & koffiedrinken (SOZO)
Oefenavond koor Jona
Handwerkochtend (SOZO)
Bidstond (kerk)
Contactgroep OASE, Spoorstraat 47
Oefenavond Worshipteam 1
Tieneravond (SOZO)
The Gate open
Aanbiddingsdienst, Spreker: Eric Donker

WE FELICITEREN DEZE WEEK:

Zo. 22 sept. Sky Winklaar
Ma. 23 sept. Jimmy Holvast
Di. 24 sept. Anauk Bos
Wo. 25 sept. Samirah Geleijnse

Op 5 oktober is het
alweer voor de 4e keer
dat wij als gemeente de
SPONSORWANDELING
voor Brazilië organiseren. Meer info: Rafaël Hageman
NIEUWS VAN DE BRAZILIËZENDING
UIT DE MOND VAN KINDEREN...

“En daarom willen wij u uitnodigen voor
de speciale samenkomst vanmiddag om 3
uur op het voetbalveld. Is er nog iets waar
wij voor kunnen bidden voor u?”
Ja, dat wil het oude vrouwtje wel. Drie
paar handen gaan zegenend omhoog en
drie kinderen bidden voor dit vrouwtje die weet ik veel wat voor ellendig
leven al achter de rug heeft in deze achterstandwijk in Rio Vermelho.

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 10:00-11:30,
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.
15 sept.: Hands to
Help

Het is Kinderkamp in Sabinópolis en 100 kinderen uit de hele streek zijn naar
het kampterrein gekomen om samen een bijzondere week rondom de Bijbel
mee te maken en vanmiddag maken ze een zendingsreis naar een van de
meest criminele wijken in Rio Vermelho waar tevens een van de Kindercentra
staat. De kleine zendelingen zijn enthousiast en gaan letterlijk de heggen en
de steggen in om iedereen uit te nodigen voor de activiteit van deze middag;
ze kloppen aan deuren en houden mensen aan op straat. De wat oudere
kinderen leggen zelfs het evangelie uit aan de mensen die ze ontmoeten.
Er komen veel mensen naar de openluchtsamenkomst en op ludieke en kleurige wijze hoort iedereen de blijde
boodschap van God terwijl de kinderen enthousiast meedoen tijdens het programma. Vijf dagen lang duurt het
kinderkamp waar kinderen uit christelijke gezinnen, maar ook uit kwetsbare families aanwezig zijn. Dagelijks
bestuderen ze de bijbel, zingen de longen uit hun lijfjes en doen allerlei andere leuke activiteiten, zoals sport en
spel en natuurlijk ontbreken ook de waterballonnen en een heuse
speurtocht niet!
Tijdens de afsluiting wordt hun geleerd hoe ze dagelijks met hun hemelse
Vader mogen praten en alles bij Hem mogen brengen. De daad bij het woord
voegend wordt er een half uur ingelast om samen te bidden.
Wat een bijzondere momenten van kinderharten die zich openen voor hun
Schepper, van anderen die zich bekommeren om hun vriendje of
vriendinnetje.
>> VERVOLG OP DERobert VOLGENDA
PAGINA

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

GEBED nodig?
>>> VERVOLG “UIT DE MOND VAN KINDEREN...”
Na elke dienst staat er een
Gods Geest is tastbaar aanwezig en het zijn werkelijk bijzondere
gebedsteam bij het kruis.
momenten.
Er is dan gelegenheid om
Wat een kostbare kinderlevens. Schepselen die over een paar decennia
voor u te laten bidden.
de nieuwe generatie vormen.
Hier kunt u zich ook laten
Ons gebed is dat ze sterk en diepgewordteld zullen zijn in hun geloof en
zalven.
elke situatie het hoofd zullen kunnen bieden, want “Met de stemmen
Ouders met kinderen, en ook
van kinderen bouwt God een macht op tegen zijn vijanden om hun
de gasten, worden hiervoor
wraak en verzet te breken”.
van harte uitgenodigd.
Dit is wat we hopen: dat zij als nieuwe generatie redding en hoop gaan
MEDEDELINGEN
bieden aan een wereld in nood en duisternis....!
Zijn er berichten die u in de
Wilt u danken voor...
zondagse eredienst wilt
-het gemotiveerde team van medewerkers van de zending
hebben afgekondigd? Meld
-het feit dat zowel de kinderen als hun ouders elke dag het evangelie
deze dan minimaal één dag
horen binnen de hulpprojecten. Maar ook dat het evangelie wordt
van tevoren bij een van de
verkondigd in de kerken in de dorpen en de verafgelegen gehuchten in
bestuursleden. Het is aan de
het binnenland
oudsten om te bepalen of
-allen die al zijn bereikt met het Evangelie
een bericht passend is voor
-de organisaties in binnen- en buitenland die naast ons staan
de mededelingen. Te laat
-alle “Amigos” die ons zowel in gebed als financiën ondersteunen
ingediende verzoeken
-de deuren die God aan het openen is hier in Brazilië en dat ook hier
kunnen mogelijk niet
mensen open staan om “Amigos” van het werk te worden
gehonoreerd worden.
Wilt u bidden ...
Graag zou het bestuur zien
-voor de uitdaging om het evangelie te verkondigen aan de gezinnen die
dat iedereen die meewerkt
deenemen aan de sociale projecten dat hun ogen geopend worden voor
aan de zondagochtenddienst,
de liefde en zorg die God voor hun heeft.
voor zover mogelijk,
Ook voor de evangelisatieacties van de kerken in de dorpen en de
meedoet aan de BIDSTOND
binnenlanden.
VOOR DE DIENST
-voor de jeugd; op dit moment hebben we in een aantal dorpen helaas
(kinderwerkers, DOT-team,
geen specifieke projecten voor deze leeftijdsgroep die vaak terecht komt
muziekteam enz.). De
in het criminele circuit waar de laatste tijd steeds meer dodelijke
bidstond begint om 9:40 uur
slachtoffers vallen. Wilt u bidden dat de plaatselijke kerken deze
in zaal 1.
jongelui zullen kunnen bereiken.
Wilt u een PROFETIE die in
-voor de leid(st)ers van de sociale projecten. Dat God hun lichamelijk en
de gemeente is uitgesproken
emotioneel kracht geeft om dit mooie maar zware werk te blijven doen.
uitgewerkt ontvangen? Neem
-dat steeds meer mensen in Brazilië het werk van de zending gaan
contact op met het bestuur.
steunen en “Amigos” zullen worden van de hulpprojecten
-voor de reis die Ronald, Elma, Melina en Oscar in november gaan maken in Nederland en België om het
zendingswerk onder de aandacht te brengen. Dat meer mensen zich in woord en daad zullen scharen achter dit
mooie werk waarbij zoveel kwetsbare mensen worden bereikt met het evangelie en worden geholpen in het
lenigen van hun noden.

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

