Week 31 / zondag 1 augustus 2021
Week 32 / zondag 8 augustus 2021
Week 33 / zondag 15 augustus 2021

Weektekst

Johannes 15:7

Indien gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij
maar wilt, en het zal u geworden.

Agenda deze week
Zondag
1 aug.

Er is op zondag
Crèche en
Zondagsschool

10:00 Aanbiddingsdienst & avondmaal
Spreker: Hans van Neerbos
2e collecte is voor het bouwfonds
Graag bij het overboeken van uw gift deze omschrijving
gebruiken.
Aanmelden voor deze dienst via het
AANMELDFORMULIER
Dienst digitaal volgen: LIVESTREAM

Maandag

2 aug.

9:00 Schoonmaken kerk

Dinsdag

3 aug.

9:30 Bidstond & koffiedrinken (SOZO)

Woensdag

4 aug.

9:30 Crea SOZO > in de kerk

Vrijdag

5 aug.

19:30 Oefenavond Worshipteam 2

Zondag

8 aug.

Maandag

9 aug.

10:00 Aanbiddingsdienst
Spreker: Edwin van der Zwaag
2e collecte is voor het bouwfonds
9:00 Schoonmaken kerk

Dinsdag

10 aug.

9:30 Bidstond & koffiedrinken (SOZO)

Woensdag

11 aug.

9:30 Crea SOZO > in de kerk
19:00 Bidstond (kerk)

Zondag

15 aug.

Maandag

16 aug.

10:00 Aanbiddingsdienst
Spreker: Gerke Oostra
2e collecte is voor de EZB
9:00 Schoonmaken kerk

Dinsdag

17 aug.

Woensdag

18 aug.

Vrijdag

20 aug.

Zondag

22 aug.

9:30 Bidstond & koffiedrinken (SOZO)
9:30 Crea SOZO > in de kerk
19:30 Groeigroep Stuurboord
19:30 Oefenavond Worshipteam 2
10:00 Aanbiddingsdienst
Spreker: Rodger Knez
2e collecte is voor het bouwfonds

Om alvast te noteren:
Zo. 5 sept. STARTZONDAG
Za. 11 sept. Grote schoonmaak kerk (zie verderop in de weekbrief)

AANMELDEN DEELNAME AAN DE DIENSTEN en voor de Bijbelstudies op zondagavond: In
verband met Corona is aanmelden voor deelname aan diensten in ons kerkgebouw noodzakelijk. Dit
kan via deze Link naar aanmeldformulier. Hier staan ook de richtlijnen vermeld voor deelname aan
een bijeenkomst op zondag.
AANMELDEN vóór zaterdag 18:00 uur. Als het maximale
Wij feliciteren deze weken:
aantal deelnemers is bereikt, wordt het aanmeldformulier
Di. 3 aug. Gideon Hamster
gesloten. Meld u zich / meld je dan even per mail bij
Ma. 9 aug. Anneke Oving
sec@pgstadskanaal.nl om erachter te komen of
Di. 10 aug. Lida Mulder
deelname nog mogelijk is.
Za. 14 aug. Jannie Pietersen
De aanmeldlink is ook terug te vinden op onze website.
Za. 21 aug. Peter Hoek
Lukt dit niet? Neem dan even contact op met het
secretariaat via 0598-343971 (bereikbaar ma. t/m vr. van
9:00-17:00 uur).
VOOR ALLE OVERIGE BIJEENKOMSTEN GELDT: VOORAF
AANMELDEN bij de organisator van betreffende
bijeenkomst. Dit i.v.m. de te nemen maatregelen,
groepsgrootte enz.

Aankondiging collecte
voor de zending:
Op 19 sept. is de 2e
collecte voor de
Hands to Help.

OPROEP VOOR DE GEMEENTELEDEN
Beste gemeenteleden,
Al enige tijd zijn we intensief bezig met het zoeken naar een nieuw oudstenteam. De
gemeente is meerdere malen opgeroepen dit in gebed te brengen. Tijdens de
gemeentevergadering heeft Rik van Boven de route uitgelegd hoe we hopen te komen tot
een team oudsten. Eerst zouden de interim bestuurders hun keuze inleveren, daarna de
werkveldleiders en daarna de hele gemeente. In elke fase wordt het resultaat in gebed
gebracht.
Op 5 juli heeft het interim bestuur haar keuze voor een nieuw team oudsten afgerond en
heeft dit samen in gebed gebracht. Op dinsdag 13 juli hebben de werkveldleiders hun
keuze bekend gemaakt aan Rik van Boven. Nu is de gemeente aan zet.
Concreet vragen we om 5 namen op te schrijven van gemeenteleden die u als oudsten de
gemeente ziet voorgaan. Ons verzoek is om dit in gebed en zonder veel overleg met
anderen te doen.
Stuur de 5 namen per email naar Rik van Boven. Hij is hierin onze onafhankelijke
tussenpersoon namens de VPE. Stuur uw lijstje uiterlijk 20 augustus naar het volgende
e-mail adres: r.vanboven@vpe.nl.

Cássia was een klein kind, slechts 2 jaar oud toen ze
naar het kinderdagverblijf in Rio Vermelho ging. Ze was
erg in zichzelf gekeerd, altijd verdrietig en vermeed
contact. De buurt waar ze woont zien we dat helaas
vaker, vaak veroorzaakt door seksueel misbruik.
De leidsters deden enorm hun best een band met haar
op te bouwen en na verloop van tijd wonnen ze haar
vertrouwen. De kleine Cássia begon contact te maken
en zich zowel motorisch als psychisch te ontwikkelen.
Cassia woont bij haar moeder Lindalva, nu 28 jaar oud
en nog twee broers, Luan en Rafael, respectievelijk 8
en 9 jaar oud. Net als Cássia doen ook haar broers
mee in een project van de zending, het "Conviver"programma. We proberen de kinderen een veilige
omgeving te bieden, ze te helpen met hun ontwikkeling
en ze te vertellen van Evangelie, de kracht van waaruit
we dit werk mogen doen.
Door de corona pandemie raakte Lindalya haar werk
kwijt en werd het gezin afhankelijk van een kleine
bijdragen van de overheid.
Lindalva werd moeder toen ze nog maar 13 was. Ze
had geen idee hoe ze kinderen moest opvoeden, voor
ze zorgen en ze liefhebben. Door deze hele moeilijke
periode heeft ze geleerd anders naar dingen te kijken. Daardoor wist ze dit keer met hun isolement om te gaan
en hebben ze als gezin zelfs mooie momenten met elkaar beleefd: ze hebben een moestuin aangelegd, ze
leerden hoe belangrijk het is om groenten te eten, hoe belangrijk het is om verspilling te voorkomen en hebben
ze als gezin veel plezier samen!
Cássia overwon haar trauma's, leerde praten, kreeg vrienden en werd een lief, sociaal kind. Dit jaar wordt ze 6
jaar en heeft ze al veel zin om naar school te gaan. Ook nu op afstand heeft het kinderdagverblijf alle nodige
steun aan het gezin geboden, van manden met groenten en fruit tot ondersteuning bij het uitvoeren van online
activiteiten voorgesteld door de school.
Lindalva is de de zending dankbaar voor alle hulp die ze krijgt. En wij? We zijn God dankbaar dat we gezinnen
zoals die van Cássia Zijn liefde mogen tonen en vertellen van Gods plan met de wereld èn getuige mogen zijn
van hoe dat mensen verandert!

Bedankt voor uw gebed en ondersteuning om dit mogelijk te maken!

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.

Bidden is onze kracht, laten we bidden voor wonderen.
Bij ziekte en ziekenhuis-opname graag contact opnemen met het ziekenpastoraat (zie
achterkant info)

Diaconaal Team

GEBEDSLIJN 088 88 55 057

Als leden van de gemeente zijn we er voor elkaar. Ook in
tijden van crisis zien we naar elkaar om en bemoedigen
we elkaar. Misschien lukt het niet om boodschappen te
doen of om op tijd de medicijnen te halen of anderszins,
dan kunt u een beroep doen op de uw Pinkstergemeente.
Ons diaconale team kan u dan ondersteunen. U kunt
bellen met Marijke van der Sterre: 06 122 955 35

Gebed nodig na de dienst of
doordeweeks? Dat is mogelijk via onze
gebedslijn! Leden van ons gebedsteam
beantwoorden deze telefoon op zondag na
de dienst – 9 uur ’s avonds en van
maandag tot en met zaterdag van 9 uur ’s
morgens – 9 uur ’s avonds

Lieve broeders en zusters,

GROTE SCHOONMAAK

We willen net als voorgaande jaren ook dit jaar weer een grote
schoonmaak dag organiseren in onze kerk. Na de verbouwing is dit
wel héél erg nodig.
Dit zal gebeuren op zaterdag 11 september a.s., te beginnen om
09.oo uur.
Zoals gebruikelijk zal er op die dag ook weer gezorgd worden voor een
maaltijd.
Als je mee wilt doen dan graag even opgeven voor 1 september a.s.
bij cgaising@gmail.com.
Alvast bedankt voor jullie medewerking en we hopen er weer een
mooie gezellige dag van te maken.
Vriendelijk groet Cees

• Bij ZIEKTE / ZIEKENHUISOPNAME:
T. 06 4813 8815
Anne Greven, ziekenpastoraat
ziek@pgstadskanaal.nl
• BESTUUR:
bestuur@pgstadskanaal.nl
• SECRETARIAAT: 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 (2e deur aan de zijkant)
Reserveren ruimte in SOZO: Sozo.beheer@gmail.com
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.nu
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-to-help.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-organisatie.
Stichting SOZO aan de Hoofdstraat 76 is werk van de Pinkstergemeente.
Onder St. SOZO valt Jongerencentrum The Gate.
Meer info over The Gate: stadskanaal@thegate.nl
Binnen The Gate komen de tieners samen onder de naam Teenagers@TheGate.nl

