Week 37 / zondag 12 september 2021

Weektekst

Galaten 5:1

Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons
vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk
opleggen.

Agenda deze week
Zondag
12 sept.

Er is op zondag
Crèche en
Zondagsschool

10:00 Aanbiddingsdienst & avondmaal
Spreker: Edwin van der Zwaag
2e collecte is voor het bouwfonds
Graag bij het overboeken van uw gift deze omschrijving
gebruiken.
19:00 Bijbelstudie het Bijbelboek Psalmen
door Frank Ouweneel
Aanmelden voor deze dienst & de Bijbelstudie via het
AANMELDFORMULIER
Dienst digitaal volgen: LIVESTREAM

Maandag

13 sept.

9:00 Schoonmaken kerk

Dinsdag

14 sept.

9:30 Bidstond & koffiedrinken (SOZO)

Woensdag

15 sept.

Vrijdag

17 sept.

Zondag

19 sept.

9:30 Crea SOZO > in de kerk
19:30 Groeigroep Stuurboord
19:30 Oefenavond Worshipteam 2
10:00 Aanbiddingsdienst
Spreker: Anne Greven
2e collecte is voor Hands to Help
Aanmelden voor deze dienst & de Bijbelstudie via het
AANMELDFORMULIER

OM ALVAST TE NOTEREN:
20 sept. 19:30 uur Ledenavond over Kerkversterkeruitkomsten
26 sept. 19:30 uur Sing-in
AANMELDEN DEELNAME AAN DE DIENSTEN en voor de

Aankondiging collecte
voor de zending:
Op 17 okt. is de 2e
collecte voor de Prins
Ministries.

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 aantal deelnemers is bereikt, wordt het
aanmeldformulier gesloten. Meld u zich / meld je
Wij feliciteren deze week:
dan even per mail bij sec@pgstadskanaal.nl om
Zo. 12 sept.
Hendrik Jan Bos
erachter te komen of deelname nog mogelijk is.
Ma. 13 sept.
Jonathan Stel
De aanmeldlink is ook terug te vinden op onze
Di. 14 sept.
Mildred Drenth
website. Lukt dit niet? Neem dan even contact
Lucia Helder
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.

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:
06 4813 8815 Anne Greven, ziekenpastoraat
ziek@pgstadskanaal.nl

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

OM ALVAST TE NOTEREN IN JE AGENDA
Als je zin hebt om te zingen,
als je God samen met ons wilt grootmaken:

Zondag 26 september 19:30
uur: SING-IN
Zondagavond 26 september hebben wij een 'avond Sing-inn'
in onze kerk, waaraan beide worshipteams zullen meewerken.
Er zal een blok zijn met Opwekkingsliederen en een blok met
Johannes de Heer/Glorieklokken.
We gaan feest vieren tot eer van de Heer! Lofprijs en aanbidding.
Iedereen is dus welkom.
Neem vrienden en kennissen mee.
Afmelden via het AANMELDFORMULIER (afhankelijk van de komende COVID19
mededelingen van de regering).

• 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

