Week 48 / 27 november 2022
ADVENT: God komt
naar ons toe

WEEKTEKST

Lucas 1:26 NBG51

In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God
gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret

JAARTHEMA 2023

Efez. 3;20 HS

Ver boven alles wat wij bidden of denken

Agenda
Zondag

27 nov.

Maandag

28 nov.

Dinsdag

29 nov.

Woensdag

30 nov.

Zaterdag

3 dec.

Zondag

4 dec.

10:00 Aanbiddingsdienst
Spreker: Hans van Neerbos
10:00 Kinderkerk in SOZO
9:00 Schoonmaken kerk
9:30 Bidstond & koffiedrinken (SOZO)
9:30 Crea SOZO (in SOZO)
15:30 Oefenen Kidspraise
19:10 The Gate open
10:00 Aanbiddingsdienst met avondmaal
BRAZILIËDAG met Daniël en Silene van Eijk
Spreker: Daniël van Eijk

OM ALVAST IN JE AGENDA TE ZETTEN:
ZATERDAG 17 DECEMBER 2022
14:30 KidsPraise ‘Het grote geluk’
20:00 InSight Kerst 2022 'Onze Koning'
ZONDAG 18 DEC.
GEZAMELIJKE
GEZINSKERSTDIENST met andere kerken
(geen dienst in eigen gebouw!!)

Vrijwilligers gezocht
voor Kerstdiensten in Pagedal:
Ook wij mogen als gemeente onderdeel zijn
van dit mooie initiatief. Zodat deze
evenementen plaats kunnen vinden, moet
een hoop werk worden verzet en hiervoor zijn
vele handen nodig. We hopen dat je ook deel
wilt zijn aan het tot stand laten komen van
deze evenementen.
Alle vacatures vind je op
www.insightworship.nl/vrijwilligers.

Naast het praktische werk is het enorm
belangrijk dat alles wat gepland staat omringt
wordt door mensen die willen bidden voor dit weekend. We willen jullie dan ook oproepen deze
evenementen mee te nemen in jullie gebeden.
Locatie: Vakantiepark Pagedal

Mocht je meer info willen, of wil je een hele dag meewerken, neem dan even
contact op met Stefan Riksten via 06-36463510 of stuur een mail naar InSight
via info@insightworship.nl

AANKLEDEN KERKZAAL VOOR KERST: Voel jij je
geroepen op de kerkzaal te decoreren voor kerst?
Meldt je dan even bij Marijke.....

2e collecte 18
december: Hands to
Help. Alle andere
zondagen is de 2e
collecte voor het
bouwfonds.

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

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

LIEF & LEED
RUBRIEK
WIJ FELICITEREN
Do. 1 dec.
Vr. 2 dec.
Zo. 4 dec.

Project Bulgarije januari 2023
DEZE WEEK:
Léon Dozy
Daan van der Veen
Wolter Bouland

Van 17 tot 25 januari 2023 gaan
Klaas en Nelly Boer naar het
oosten van Bulgarije. Dit is de
regio waar veel Roma wonen.
De uitnodigende voorganger,
Pastor Ivan, is verantwoordelijk
voor 40 Roma-kerken in deze regio.

We gaan o.a. een groep Roma-voorgangers en andere leiders toerusten. De onderwerpen zijn met name
Leiderschap en Discipelschap. Er worden ook speciale bijeenkomsten voor vrouwen georganiseerd.
Daarnaast zullen we diverse steden, kerken en dorpen bezoeken om te evangeliseren en gaan we Romafamilies bezoeken en gebeds- en genezingsdiensten houden. Het toerusten en dienen van de lokale
gemeente staat centraal.
De Roma zijn in dit gebied het volk dat in armoede leeft. Lang niet alle Roma geloven, dus daar is veel
werk te doen. Veel kunnen niet lezen of schrijven. Dat is een extra uitdaging.
Wil je helpen? Heel graag.
Dat kan door te bidden of een gift te doen.
We danken God dat Hij dit mogelijk maakt.
Wil je meegaan? Dat is ook mogelijk!
We zouden graag met een paar extra mensen naar Bulgarije gaan.
Als je meewilt dan is dit wat je moet weten: De taal waarin het onderwijs zal
zijn is Engels. Ook spreken een aantal mensen van het lokale team Duits. Ze
spreken allemaal Bulgaars, dus als je dat spreekt, ben je in het voordeel
.
Als je mee wilt gaan, reken dan op een kostenpost van € 500,00.
Een deel van dat geld is nodig voor de reis, een ander deel om de uitnodigende partij te helpen in de reisen organisatiekosten, daarnaast zouden we graag wat extra geld mee te nemen om de Roma te helpen
met winterkleding en voedsel. We willen de ondernemers ondersteunen door lokaal of regionaal
winterkleding te kopen om ook op deze manier tot zegen te zijn.
Bel me voor meer informatie: Klaas Boer – T. 06 45 44 49 49

• Bij ZIEKTE / ZIEKENHUISOPNAME:
T. 06 4813 8815
Anne Greven, ziekenpastoraat
ziek@pgstadskanaal.nl
• OUDSTEN:
oudsten@pgstadskanaal.nl
• SECRETARIAAT: Voor alle andere zaken s.v.p. 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/
Tel. 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

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

De verantwoordelijke WERKVELDLEIDERS en oudsten staan vermeld op de ledenpagina op
onze website.

De EZB is zendingswerk van onze gemeente
Als u dit werk wilt steunen: Giften: NL86 ABNA04824 21819 t.n.v. St. Evangelische
Zending Brazilië, Postbus 1, 9500 AA Stadskanaal. 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 www.stichtingprins.nl
Jaco van der Sterre is lid van onze gemeente en zendeling vanuit st. Hands-to-help.nl
Kantoor: Hoofdstraat 76, 9501 CP 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.
De Pinkstergemeente, EZB, Prins Ministries and Hands-to-help zijn ANBI-organisaties. Giften zijn
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
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

