Week 22 / 29 mei 2022

WEEKTEKST

Spreuken 22; 20-21

Heb ik niet kernspreuken voor u opgeschreven met
raadgevingen en kennis, om u bekend te maken de juistheid
van betrouwbare woorden, opdat gij uw zender betrouwbare
woorden kunt antwoorden?

Agenda deze week
Zondag
29 mei

10:00 Aanbiddingsdienst
Spreker: Peter Riksten
e
2 collecte is voor het bouwfonds. Graag bij het
overboeken van uw gift deze omschrijving gebruiken.
Dienst digitaal via LIVESTREAM

Maandag

30 mei

9:00 Schoonmaken kerk

Dinsdag

31 mei

9:30 Bidstond & koffiedrinken (SOZO)

Woensdag

1 juni

19:30 Groeigroep Wielewaalhof

Vrijdag

3 juni

19:30 Worshipteam 2 oefenavond

Zondag

5 juni

DATA OM

ALVAST

Woensdag

8 juni

Donderdag

9 juni

Donderdag

23 juni

Dinsdag

14 juni

10:00 Aanbiddingsdienst
Spreker: Hans van Neerbos
e
2 collecte is voor het bouwfonds
>> het avondmaal is verplaatst naar volgende week
OP TE SCHRIJVEN:
19 juni
19:30 Extra ledenvergadering: stemming nieuw
oudstenteam
19:309 Werkersoverleg facilitair team

TWEEDE
COLLECTE:
Hands to
Help

19:30 LOGOS studieavond
Zie poster in de hal / Inloop met koffie vanaf 19:00 uur
19:30 Jaarlijkse ledenvergadering >> DATUM GEWIJZIGD!!!

LIEF & LEED
RUBRIEK
WIJ FELICITEREN DEZE WEEK:
Zo. 29 mei
Cees Aising
Di. 31 mei
Levi van der Blij
Sienie Schellekens
Do. 2 juni
Zoë Kroeze

GEBEDSLIJN 088 88 55 057
Gebed nodig na de dienst of doordeweeks?
Dat is mogelijk via onze gebedslijn!
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.

Er is geen handwerkochtend in de maanden
juni, juli en augustus, ook het winkeltje is
dan gesloten, woensdag 7 september
beginnen we weer. Het Crea SOZO team.

Uitnodiging werkersoverleg facilitair

Hierbij wil ik graag alle huidige medewerkers
van het koffieteam, BHV- team,
schoonmaakteam, onderhoudsteam, gangwacht/DOT-team, cateringteam, avondmaalsteam,
tuinonderhoudsteam, beheerder SOZO en collecteteam uitnodigen voor een werkersoverleg op
donderdag 9 juni om 19.30 uur in de kerk.
We hebben door corona veel wijzigingen gezien, zaken die niet meer door konden gaan, maar ook
nieuwe ontwikkelingen, zoals de verbouw van een deel van de kerk. Het is goed om elkaar te ontmoeten
en met elkaar te bespreken wat er nodig is. Kortom, om met elkaar de schouders er onder te zetten.
Uiterlijk om 21.00 uur is het overleg afgelopen.
Als je niet kunt komen, laat je mij dat dan even weten?
Gods zegen, Hendrik Jan Bos

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 ziekenhuisopname graag contact opnemen met het ziekenpastoraat:
06 4813 8815 Anne Greven, ziekenpastoraat
ziek@pgstadskanaal.nl

De herstart van "BEM TE VI"

JAARLIJKSTE LEDENVERGADERING
De jaarlijkse ledenvergadering stond gepland op 30
mei. Deze datum moeten we helaas verplaatsen
omdat de accountant heeft aangegeven dat hij
mogelijk niet op tijd onze boekhouding heeft kunnen
beoordelen. Daarom is deze ledenvergadering verzet
naar 14 juni.

We begonnen 2022 met geweldig nieuws voor ons
team in Euxenita: na een onderbreking van 4 jaar
hervatten we de zorg voor kinderen van 4 tot 6 jaar
Dit betreft de jaarlijkse (statutair verplichte)
in het kinderdagverblijf. In 2018 moesten we hier
ledenvergadering waarbij het jaarverslag en het
mee stoppen door gebrek aan financiële middelen.
financiële verslag worden besproken. Daarnaast is er
In 2022 heeft God gezorgd voor voldoende
ruimte om wat lopende zaken met de gemeente te
middelen en is de “BEM TE VI”-klas in Euxenita al in
bespreken.
volle gang.
Vandaag hebben we een klas met 20 kinderen.
De vergadering waarin we als gemeente het nieuwe
Deze leerlingen doen mee aan het programma van
maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 12.15
oudstenteam benoemen vindt plaats begin juni, de
uur. Daarna gaan ze naar school (van de plaatselijke
leden worden hiervan op de hoogte gesteld.
overheid). Dagelijks spelen de kinderen met lego,
boetseerklei, collages, kleurplaten, enz. Ze leren samenspelen en krijgen hulp bij hun huiswerk van school.
We leren de kinderen uit de bijbel en zingen we liederen met ze. Ze leren christelijke normen en waarden, zoals
liefde voor anderen, de noodzaak om te vergeven, gehoorzaamheid aan ouders en het eeuwige leven.
Tot slot krijgen onze leerlingen twee maaltijden per dag (ontbijt en lunch) en een douche voordat ze naar school
gaan. Op deze momenten maken we van de gelegenheid gebruik om ze het belang van gezond eten en de
noodzaak om voor het lichaam te zorgen - door middel van persoonlijke hygiëne - bij te brengen.
Toen we de kinderen vroegen wat er ervan vonden dat ze
weer terug mochten naar het kinderdagverblijf, waren ze
PINKSTERWEEKEND: Amazing Grace Festival
unaniem: ze vonden het geweldig: “...Oh tante Lucia, mijn
op De Sikkenberg/Onstwedde met onder
moeder zei dat ik weer naar de crèche zou gaan, want ze ging
andere:
Vr.avond: Kees Kraayenoord en Mozaiek Worship
elke dag naar haar werk en er was niemand om voor me te
Za.: Sharon Kips & Irma Dee & Ralph van Manen
zorgen! Toen mijn moeder zei dat ik weer naar de crèche ging,
met bands. Zandtovenaar Gert van der Vijver en
was ik blij en nieuwsgierig, nieuwsgierig naar de activiteiten!!”
Rosa, Sera Noa en Rick Jan. Verder: een DJ- en
(Luiz Otávio, 6 jaar oud) “Ik dacht dat ik terug zou gaan naar
een graffiti-workshop voor jongeren, een
de crèche, omdat het hier leuk is, en ik speel graag op de
workshop voor (jonge) ouders over
glijbaan!” (Sofia, 5 jaar) “Ik kom graag naar de kinderopvang!
geloofsopvoeding en een kinderprogramma.
Ik speel graag met lego, kar en pop!” (Nayane, 5 jaar oud)
Zo.: The Love Revolution Band met Hanne de
Bidt u mee dat we deze groep ook na 2022 mogen
Vries en Eline Edens, Gospel zangeres Laeh
ontvangen?
Jones.
Ma.: cabaretier Timzingt en TRINITY.
Amazing Grace Festival 2022 - Sikkenberg

• 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:

Irenelaan 23, 9503 KB Stadskanaal

Post:
SOZO:

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/

Bankrekening:
Internet:
Secretariaat:
Telefoon:
E-mail:
Kopij infoblad:

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

