Zondagsbrief

Gemeentenieuws uit de
Protestantse Gemeente
Appingedam

Zondag 18 februari 2018
Nicolaïkerk
Aanvang dienst:
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Schriftlezing:
Organist:
Koster:
Kindernevendienst:
Oppasdienst:
Collecten:
Lied van de maand:
Beamteam:

Jaargang 13, nr. 21
Eerste zondag v.d. 40-dagentijd
9.30 uur
ds. J.C. Schimmel, Spijk
Grietha Brinkema
Tineke Droogsma
Lucas 9 : 18 – 26 en 44 - 45
Vincent Hensen
Linus de Vries
Janet Ploegh
Lidy Postma en Myrthe
1e Diaconie (bloemendienst)
2e Kerk
Lied 319
Chris Smit

De (uitgebreide) Cantorij werkt mee aan de dienst; op deze 1e
zondag van de 40-dagentijd zal het eerste deel van het
oratorium ‘Als de Graankorrel sterft’ worden gezongen. Ook de
gespreksgroep 18+ werkt mee aan de dienst.
Bloemen: Vandaag gaan de bloemen, met een hartelijke groet van
de gemeente naar:
fam. H. Boer-Bloem

Op maandag 19 februari worden er bloemen gebracht naar
mw. H. Buntsma-Boehmer, die nog bij Lentis in Winschoten
verblijft.
De bloemendienst wordt in februari verzorgd door mw.
Anja Breedijk, e-mail: wa@wabreedijk.nl, tel: 623474
Wij zingen vanmorgen:
Lied 319 : 1, 3, 5, 7
Ps. 25 : 2, 4
Lied 376 : 1, 2 Ev. Liedbundel

Lied 841
Lied 386 : 1, 4, 5 uit Hemelhoog
Lied 334 uit Opwekking

Zieken:
Mw. Z. Dik-Hund, heeft de afgelopen week
een nieuwe heup gekregen. Ze was na twee dagen al weer thuis en
moet nu revalideren. Het gaat heel goed.
Mw. K. Houwerzijl-Slagter, verblijft
in Innersdijk te Ten Boer.
Mw. H. Buntsma-Boehmer, verblijft nog
bij Lentis te Winschoten.
Dhr K. Konjer, verblijft nu in Verpl. Solwerd, voor revalidatie op
afd. Tjamsweer, kamer 24.
Adressen: Innersdijk, Verlaatweg 10, 9791 DR Ten Boer.
Verpl. Solwerd, Solwerderweg 9, 9901 BR App.dam.
Lentis, Mr, D.U. Stikkerlaan 3, 9675 AA Winschoten.
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.
Opbrengst collecten van 11 februari:
Diaconie € 239,96; Kerk € 203,70.

Diensten op 25 februari: Om 9.30 uur zal ds. G.C. Hovingh uit
Zuidlaren voorgaan in de dienst.
Om 19.00 uur is er een Welkomstdienst, waarin ds. G. Knol zal
voorgaan. Medewerking zal worden verleend door Praiseband ‘The
Messengers’.
Wijkmiddag: Door omstandigheden kan de Wijkmiddag voor de
Wijken 2 en 3 op 17 maart NIET doorgaan. Deze middag is nu
op 10 maart. U ontvangt allen een nieuwe uitnodiging hiervoor.
Sectieteam Wijk 2 en 3.
Huispaaskaarsen: Achter in de kerk ligt de bestellijst voor de
Huispaaskaarsen. Als u een huispaaskaars wilt hebben, kunt u uw
bestelling op die lijst zetten. Eind februari worden de kaarsen
besteld; u krijgt ze dan (tegen betaling) vóór Pasen
thuisbezorgd. De prijzen, groottes en afbeeldingen van de
kaarsen staan op de bestellijst; wilt u bij het bestellen even op
de maten letten, zodat u de goede kaars bestelt?
Paasgroetenactie 2018: Ook dit jaar 2018, willen we weer
Paasgroetenkaarten gaan versturen. Op zondag 4 maart a.s.
kunt u vóór en na de dienst kaarten kopen voor € 2,00 per stuk.
Ze zijn al voor zien van postzegels.
Het zijn weer dubbele kaarten d.w.z. één voor de gevangene en
één om door de gevangene zelf te versturen naar familie of
vrienden. Meer informatie vindt u in het kerkblad van maart en
op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie 2018
De Missionaire Werkgroep.
Vorming en toerusting attendeert U nog op de bijeenkomst van
dinsdag 20 februari 2018 om 20 uur in het Tjamsweersterstee

met en onder leiding van Ds. Marco Roepers en Jacobine
Gelderloos over het op verhaal komen in het aardbevings- en
versterkingsgebied. Zie ook het groene boekje van aanbod
kringwerk. U kunt zich opgeven bij ds Wolters telefoon 0596 622663 of bbwolters@planet.nl
Van harte aanbevolen.
Nieuws uit de Armenië werkgroep: Ook dit jaar willen we weer
twee acties houden voor Armenië. We hebben gekozen voor een
paaseitjesactie in het voorjaar en weer een oliebollen- (en
mogelijk kniepertjes) actie aan het eind van het jaar. Dit jaar
gaat de opbrengst naar een bijenproject. In het kerkblad van
maart vindt u, zowel over het project als over de actie,
uitgebreide informatie. We zullen u t.z.t. vragen om ons te
helpen d.m.v. het verkopen van paaseitjes aan familie, buren,
vrienden, collega’s enz. U kunt natuurlijk ook zelf paaseitjes
bestellen. We hopen dat we op u kunnen rekenen.
Hartelijke groet, Anja Kampinga, werkgroep Armenië
Activiteiten komende week:
Ma. 19 febr. 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Jannie en Mieke
19.00 uur, Bijbelclub Centrum, Franse School
Di. 20 febr. 18.45 uur, Club, groep 6, Franse School
Wo. 21 febr. 15.00 uur, Redactie Kerkblad, Franse School
Vr. 23 febr. 19.00 uur, T-café, brugklas, Franse School
Zo. 25 febr. 19.30 uur, U4C Worshipnight, kerk Dijkstraat
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

