Week 4 / 23 januari 2022

Weektekst

Psalmen 24:1

Van David. Een psalm.
Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die
daarop wonen.

Agenda deze week
(avondbijeenkomsten onder voorbehoud i.v.m. de dan geldende coronamaatregelen)
Zondag

23 jan.

Er is op zondag
crèche en
zondagsschool
Maandag

24 jan.

Dinsdag

25 jan.

Woensdag

26 jan.

Vrijdag

28 jan.

Zondag

30 jan.

10:00 Aanbiddingsdienst. Spreker: Hans van Hoegee
2e collecte is voor het bouwfonds
Graag bij het overboeken van uw gift deze omschrijving
gebruiken.
Dienst digitaal volgen: LIVESTREAM
9:00 Schoonmaken kerk
20:00 Oefenavond Worshipteam 1
9:30 Bidstond & koffiedrinken (SOZO)
9:30 Crea SOZO
19:30 Bidstond
19:30 Oefenavond Worshipteam 2
10:00 Aanbiddingsdienst. Spreker: Jaco van der Sterre
2e collecte is voor het bouwfonds

GEBEDSLIJN 088 88 55 057

LIEF &
LEED
RUBRIEK

Gebed nodig na de dienst of doordeweeks?
Dat is mogelijk via onze gebedslijn!

WIJ FELICITEREN DEZE WEEK:
Zo. 23 jan.
Di. 25 jan.
Wo. 26 jan.
Vr. 28 jan.

Betsy Kuilman
Marvin Huiting
Maaike Huiting
Maud Willemsen
Nathalie Riksten
Dayli Russchen

Leden van ons gebedsteam beantwoorden
deze telefoon op zondag tussen 12 uur ’s
middags - 9 uur ’s avonds en van maandag
tot en met zaterdag van 9 uur ’s morgens –
9 uur ’s avonds

BERICHT VAN HET INTERIMBESTUUR
Met het vinden van een aspirant oudstensteam is voor Jaco het
moment gekomen om terug te treden als interim bestuurslid. Per 1
januari 2022 is hij teruggetreden.
Jaco wordt bedankt voor zijn ondersteuning. Ook zijn geestelijke en
praktische inbreng, meedenken en participatie is gewaardeerd en
zullen we zeker missen.
Jaco gaat zich weer richten op zijn overige taken: the Gate en de
zondagschool. Ook blijft hij werkveldleider voor zending en
evangelisatie.

20 februari is
de TWEEDE
COLLECTE voor
de Brazilië
zending

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

Zendingsvrienden,
Eén van de plaatsen waar we werken is Euxenita, een klein dorpje vlak bij Sabinópolis. Dagelijks worden
daar in het kinderdagverblijf ongeveer 50 kinderen verzorgd uit de wijde omgeving. De vijf-jarige Yasmin
is één van de kinderen. Ze is al de derde generatie van haar familie die deelneemt aan de EZB projecten.
Voor Yasmin, nam haar moeder Angeliny deel aan o.a. het Educatief centrum, waar tieners na schooltijd
werden begeleid. Ze denkt daar nog vaak met warme gevoelens aan terug.
Zo gauw Angeliny wist dat ze zwanger was, schreef ze haar kind in voor het kinderdagverblijf. Omdat het
voor haarzelf zo goed was, wilde ze heel graag dat haar dochter dezelfde kansen kreeg. Yasmin ging als
peuter naar het kinderdagverblijf, tot deze moest sluiten in 2020 vanwege de pandemie. Toen brak voor
Angeliny een moeilijke tijd aan. Vaak ging ze ‘s ochtends weg, bracht
Yasmin naar het huis van een oppas en ging van daaruit naar haar
werk. Aan het eind van de dag ontving ze haar loon van 50 Reais, dat
was precies genoeg om de oppas van te kunnen betalen als ze Yasmin
weer ophaalde. Ze was voor niets aan het werk, maar om niet
ontslagen te worden ging Angeliny toch door met haar werk. Toen de
projecten moesten sluiten zagen we dat gezinnen hierdoor klem
kwamen te zitten. We hebben deze gezinnen, ook Angeliny en Yasmin,
voorzien van voedsel en hygiëne pakketten gedurende de tijd dat de
projecten en het kinderdagverblijf gesloten was.
We zijn God heel dankbaar, het aantal besmettingen en sterfgevallen is
afgelopen jaar aanzienlijk gedaald, de vaccinaties zijn ook bij ons op
gang gekomen en de kinderdagverblijven mochten weer geopend worden.
Yasmin komt weer 5 dagen per week bij ons, ze krijg weer gezonde maaltijden 3x per dag. Het is een
schat van een kind, heel sociaal, altijd vrolijk en babbelt de hele dag door! Angeliny is nog steeds aan het
werk, en houdt nu gelukkig wat over aan het eind van de dag. We hopen dat bij Yasmin, net als bij
Angeliny en haar oma Maria het zaad van het evangelie wat dagelijks in haar hart is gezaaid, zal bloeien
en vrucht dragen opdat alles mag zijn tot eer en glorie van God!

• 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:
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

