Voor onze gasten
Mededelingen

Fijn dat u als gast bij ons in de dienst aanwezig wilt
zijn.
De Bijbelvertaling die we hanteren is de Herziene
Statenvertaling. De liederen die we in deze dienst
gaan zingen worden weergegeven op dit scherm.
We hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen en
wensen u een gezegende dienst toe.

Diensten

Kindernevendienst

Zondag 22 februari
09:30u:
leesdienst
14:30u:
ds. S.P. Roosendaal

Tijdens de morgendienst kunnen de kinderen van
groep 1, 2 en 3 van de basisschool naar de
kindernevendienst gaan. Tijdens het naspel van het
lied voor de preek kunnen de kinderen de kerk
verlaten. Ze worden tijdens de collecte weer
opgehaald door de ouderling van dienst.

Zondag 1 maart
09:30u:
ds. J. Rozema
14:30u:
ds. J. Rozema

Zondagsschool
Zondag 8 maart
09:30u:
ds. J.J. Lof
14:30u:
ds. J.J. Lof

Vanmiddag is er zondagsschool voor groep 1.

Collecten
Tijdens de dienst zijn er 2 collecten, de 1 e voor de
kerk en 2e voor het bouwfonds.
Vandaag is er bij de uitgangen een extra
eindemaandscollecte voor noodhulp aan
Mozambique.

NH

Moz

Paasproject
Vanmorgen wordt het paasproject uitgevoerd door
Anke Wubs, Jolien Louwdijk en Tijn Eelsing.

Noodhulp Mozambique
Deputaten diaconaat

i.s.m. Tear
en de lokale organisatie Codesa/AEM-Z

Noodhulp Mozambique

Opvoedingsavond

Door hevige regenval heeft het water in rivieren met
geweld een weg gezocht in de regio Mocuba.
Begin januari rond middernacht werden mensen
daardoor van hun bed gelicht. Samen met hun huis
werden zij door het water meegesleept.

Op woensdag 25 februari a.s. hopen we vanaf 19:45
uur de tweede opvoedingsavond te houden in
d’Ekkelkaamp in Onstwedde.
Deze keer is het de opzet om praktische informatie te
geven, die ons kan helpen om het geloof in de
opvoeding te bespreken en te betrekken. Zo zal
worden geprobeerd om onze kinderen en jongeren te
stimuleren om de Here Jezus te volgen.
Dhr. Martin Zeeman van de HGJB wil ons deze
avond begeleiden in onze pogingen om in de
opvoeding in Jezus’ spoor te gaan.
We hopen dat velen (ouders, jeugdleiders,
belangstellenden) deze avond aanwezig kunnen zijn.

Er is grote behoefte aan o.a. voedsel, veilig
onderdak, sanitair en schoon drinkwater. Tegelijk
wordt gewerkt aan de 2e fase: de wederopbouw.

Huisbezoeken februari 2015
23-feb-15
23-feb-15
23-feb-15
23-feb-15
27-feb-15

19:30
21:00
19:30
21:00
20:30

Wever B.J.
Meijer A.
Scheper G.H.
Wever L.
de Kroon, Pauline

Verl. Luringstraat 12
Dillelaan 20
Havenstraat 24
Luringstraat 59B

Huisbezoeken maart 2015
2-mrt-15
2-mrt-15
2-mrt-15
2-mrt-15
2-mrt-15

19:30
19:30
20:00
19:30
21:00

Wever B.J.
Wezel T.
de Vries, F.
Valstar O.
Hoekzema G.A.

Verl. Luringstraat 10
Luringstraat 63
Beumeesweg 25
Sluisweg 8
Beumeesweg 1

Worsten Actie GWC (1)

Worsten Actie GWC (2)

De GWC houdt weer een droge metworsten-actie.
De worsten worden gemaakt door onze dorpsslager
en zijn van zeer goede kwaliteit. Ook zijn de worsten
niet duur: 3 worsten kosten € 6,-.

De lijsten kunt u inleveren vóór of nog óp zondag 1 maart
2015 bij één van de leden van de GWC.
U kunt ze ook deponeren in de dozen die voor en achter
in de hal staan in de kerk.
De bestelde worsten kunt u gelijk na de biddagdienst
(11 maart) meenemen vanuit de hal achter in de kerk!!!!!!

De opbrengst van de actie is dit jaar helemaal
bedoelt voor het opknappen van de pastorie.
We hopen daarom dat u allemaal meedoet en
probeert een lijst vol bestellingen te krijgen.
Het is natuurlijk de bedoeling dat u er zélf voor zorgt
dat de metworsten afgeleverd worden bij de mensen
die bij u ingetekend hebben.

Om dit vlot te laten verlopen vragen we u om gepast geld
mee te nemen.
We rekenen op uw hulp en wensen u veel succes.
Leden GWC waar u de lijsten kunt inleveren:
Gert Huiting, Aly Raveling, Hans Meijer, Trijn Hulzebos,
Wim Moorlag, Ina Wubs, Harmanna Eelsing, Philo en
Dinet Visser en Margreet Marsman

Liturgie morgendienst

Ontmoetingsavond

Zondag 22 februari 2015

Zaterdag 28 maart wordt er in ons kerkgebouw een
feestelijke ontmoetingsavond georganiseerd voor
dominee Rozema en zijn gezin.
De avond zal beginnen om 19.00 uur en een ieder is
hiervoor uitgenodigd. Graag opgeven via de lijsten in
de hal.
Voor degene die een “stukje” willen doen en daarbij
gebruik willen maken van de beamer wordt gevraagd
hun materiaal op korte termijn in te leveren. Dit kan
gedaan worden bij iemand van de GWC, of via de
mail op wimengerdie@home.nl

Psalm 65

vers 1 en 2

OB

Psalm 43

vers 1 en 3

OB

Psalm 86

vers 4 en 7

NB

Schriftlezing

Marcus 15 vers 1 – 15

HSV

Gezang 177

vers 1, 2 en 6

LvdK

Gezang 182

vers 1 en 6

LvdK

Samen zingen: Hij kwam bij ons, heel gewoon EL
Psalm 72

Liturgie middagdienst
Zondag 22 februari 2015

Psalm 86

vers 4

NB

Psalm 62

vers 5 en 7

OB

Schriftlezing

Mattheüs 19: 16 t/m 30

HSV

Gezang 442

vers 1 en 2

LvdK

Verkondiging

‘Bij jou niet, maar bij God wel!’

Gezang 435

vers 1 en 5

LvdK

Psalm 119

vers 7

NB

Opwekking 220 Volle Verzeek’ring, Jezus is mijn!

vers 1 en 7

NB

