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Nicolaïkerk
Aanvang dienst:
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Schriftlezing:
Organist:
Koster:
Kindernevendienst:
Oppasdienst:
Collecten:

Zondag Jubilate
9.30 uur
dhr. H.C. Perdok
Adri Perdok-Kamp
Marleen Samplonius
Ezech. 34 : 1 – 16; Joh. 10 : 11 - 18
Freek Reitsema
Linus de Vries
Jolanda Korblet
Judith Gootjes
1e Jeugd
2e Kerk
Lied van de maand:
Lied 620
Beamteam:
Johan Scholtanus
Om 19.00 uur is er een Welkomstdienst, waarin ds. J. van der
Wal zal voorgaan en het Chr. Mannenkoor Assen zal haar
medewerking verlenen. Organist is Jorrit Woudt uit Enschede.
Bloemen: Vandaag gaan de bloemen, met een hartelijke groet van
de gemeente naar:
fam. E. Kuiper-Kruizinga
De bloemendienst wordt in april verzorgd door mw.
Riek Vegter, tel: 627353 e-mail: vegter.th@gmail.com

Wij zingen vanmorgen:
Lied 620 : 1, 2, 4, 6, 8, 12
Lied 276 : 1, 2
Lied 650 : 1, 6, 7
Lied 301-F
Lied 305 : 1, 2

Ps. 23 : 1
Lied 967 : 1, 2, 7
Lied 518 uit Opw. via You Tube
Lied 452 uit Evang. Liedbundel
Lied 487 uit Liedboek 1973

Zieken:
Dhr. G. van der Duin, is na een lange revalidatieperiode weer
thuisgekomen vanuit Verpl. Solwerd.
Mw. A. Tuinema-van der Veen, is gedotterd. Ze is al weer een
weekje thuis, maar is nog erg moe.
We wensen al onze zieke gemeenteleden (dus niet alleen zij die
hier vermeld worden, maar ook zij die niet worden genoemd) heel
veel sterkte en, waar mogelijk, genezing.
Laten we al deze mensen in onze voorbeden gedenken.
Overleden: Op zondag 15 april is overleden mw. Elisabeth
Bakker-Hommes, in de leeftijd van 82 jaar. De laatste twee jaar
verbleef ze in Verpleeghuis Vliethoven. Het afscheid was
gisteren in uitvaartcentrum Stilleweer, waarna de begrafenis
heeft plaatsgevonden op de begraafplaats aldaar.
Op maandag 16 april is onverwacht overleden mw. Berendina
Maria Hofman-Stuut, in de leeftijd van 82 jaar. De
uitvaartdienst was afgelopen vrijdag in uitvaartcentrum Fivelhof,
waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op Rusthof.
Op woensdag 19 april is na een lange ziekte overleden dhr.
Eduard Fambrene, in de leeftijd van 67 jaar. Het afscheid zal
zijn in de Nicolaïkerk op woensdag 26 april (condoleance) en
donderdag 27 april om 11.00 uur (afscheidsdienst).

Dienst op 29 april: Om 9.30 uur zal ds. P.D. Wolthaus
voorgaan in de dienst.
Opbrengst collecten 15 april:
Diaconie € 146,17; Kerk € 106,95.
Ambtsdragers: De kerkenraad deelt u met blijdschap mee, dat
de heer G. J. Bouwhuis, bereid is gevonden te worden
bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. De bevestiging zal,
indien geen bezwaren worden ingediend, plaatsvinden op zondag 6
mei om 09.30 uur.
Maar we moeten ook afscheid nemen van enkele ambtsdragers en
wel van: Mw. G. Bulthuis-Blaak, mw. J. S. Huisman-Haaksma, mw.
M. Y. Kuizenga-Bos, dhr. H. Veenhuis, dhr. J. Weima.
Ook dhr. J. Scholtanus treedt af. Hij heeft in opdracht van de
Classis Noord-Oost Groningen een bijzondere opdracht vervuld
tot de opheffing van de classis op 1 mei 2018
De kerkenraad bedankt de aftredende ambtsdragers voor het
vele werk dat ze voor de kerk verricht hebben. Wij wensen hen
Gods zegen toe.
Mw. A.L. Perdok-Kamp, voorzitter; R. van der Ploeg, scriba
Vanmiddag om 15.30 uur zullen onze organist en oud-organist,
Vincent Hensen en Adolph Rots een dubbelconcert geven op de
orgels die hier in de kerk staan.
Eerst spelen ze op de beide kleine orgels; daarna zullen ze op het
grote orgel à quatre mains (vierhandig) spelen.
Komt u ook eens luisteren? De toegang is € 8,00.
Zondagse lunch: Zondag 6 mei na de ochtenddienst en
koffiedrinken wordt er een "Zondagse Lunch" georganiseerd in

de Franse School! Tijdens het nemen van een hapje en drankje
toasten we op de VRIJHEID ! Natuurlijk is er bingo en sjoelen.
Iedereen is van harte welkom!
Graag vooraf opgeven bij Janneke Pennink tel:623813 email: janneke@pennink.nl en Marieke de Vries tel:626927 email: marieke.dijkman@hotmail.com of op de lijst achter in de
kerk.
Dit is de laatste activiteit voor de zomerperiode, in september
beginnen we met de Startzondag en die is op 23 september!
Bijzondere dienst: Op zondag 29 april is er in Delfzijl Noord in
het kerkelijk centrum “de Ark" een bijzondere kerkdienst voor
en met mensen met een beperking. De dienst begint om 9.30 uur
en er is medewerking van de Woldstee band uit Onstwedde.
Voorganger is ds. A. Ferwerda.
Het thema van deze dienst is,, Alles wordt nieuw".
En het gaat ook over,, Noach bouwt een Ark".
Activiteiten komende week:
Ma. 23 apr. 10.00 uur, Redactie Kerkblad, Franse School
19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Jannie en Mieke
Di. 24 apr. 14.30 uur, Middengroep, Franse School
18.45 uur, Club, groep 8 M., Franse School
Do. 26 apr. 19.30 uur, I.K.E. avond, Franse School
Contact:

Nieuw in onze gemeente en/of in de kerk?
Interesse voor activiteiten of vragen?
Bel of mail: mw. A. Venhuizen: 0596-624343
of: 06-44740212
e-mail: avenhuizen57@gmail.com

