Christelijke Gereformeerde Kerk Noordscheschut

Weekbrief 8 september 2019

8 september
10.00 uur drs. W. van ‘t Spijker
Psalm 92: 1 (ob)
Welkom/Mededelingen
Stilte - Votum en groet
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Psalm 25: 2 (ob)
Wetslezing
Psalm 25: 6 (ob)
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: Lukas 14: 25-33 en
Johannes 20: 19-23
Psalm 1 (nb)
Gesprek met de kinderen
Kinderlied: Laat zo je licht maar schijnen
bij alles wat je doet
Verkondiging
Gezang 313 (geheel)
Dienst der gebeden
Dienst der offeranden
Gezang 314: 1 en 2
Zegen

8 september
15:00 uur student J. van Limbeek
Voorzang Psalm 92: 1 en 3 (OB)
Mededelingen door ouderling
Stil gebed
Votum
Zingen Psalm 65: 6 en 9 (OB)
Gebed
Schriftlezing Romeinen 14 (NBG-51)
Zingen LvdK 441: 1, 9 en 10
Prediking
Zingen Psalm 133: 1, 2 en 3 (NB)
Dankgebed
Collecten
Zingen Psalm 119: 45 en 52 (OB)
Geloofsbelijdenis
Slotzang Psalm 119: 17 (OB)
Zegenbede

Collecten : Kerk, Rente & aflossing , Bouwfonds
MEDEDELINGEN:

1. DIENSTEN 15 september: 10.00 uur br. G. Winters (leesdienst) en 15:00 uur evangelist R.
Setz op Kampeerboerderij te Schoonoord.
2. WISSELING COLLECTE: I.v.m. het jeugdweekend heeft de diaconie besloten om alleen de
tweede collecte van deze zondag te ruilen met die van 15 september. De gegevens zijn al
aangepast op deze weekbrief.
3. WEEKBRIEF EN MEDEDELINGEN 15 SEPTEMBER: De mededelingen voor de weekbrief van
volgende week, 15 sept. kunt u voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar Marrie Vos
<marrie.vos@home.nl>

4. KAMP 2019: De jeugd word weer uitgenodigd om mee te gaan op clubkamp 13-15
september. De Lijsten hiervoor hangen voor in de kerk of je kunt je opgeven bij je eigen
clubleiding. Willen vrienden of vriendinnen mee? Zijn ook meer dan welkom.
Aan de ouders het verzoek om de jeugd ook hierin te stimuleren. Het startweekend is juist
bedoeld om elkaar te leren kennen op een leuke spontane manier. Dit is de basis van een
nieuw seizoen.
We verzamelen op vrijdag 13 september om 18:00 bij ons kerkgebouw om gezamenlijk te
beginnen en uitleg te krijgen over het eerste spel. We sluiten het weekend gezamenlijk af
op de kampeerboerderij met een dienst. Het kampweekend zal zondags dan ook rond
16:30 afgelopen zijn.
We verblijven dit weekend in Schoonoord: Kampeerboerderij “de Riegheide” Sienerweg 85
7848 AG Schoonoord
We vragen een bijdrage van € 25,- p.p. Deze bijdrage kan vrijdag direct bij aankomst in de
kerk betaald worden aan de organisatie. Mocht deze bijdrage een probleem zijn, laat je niet
tegenhouden, maar neem contact op met Stephan Mol (0611334509).
Mocht je een vriend of vriendin mee willen nemen, zeker doen!! Hoe meer ziel hoe meer
vreugd!
Opgave voor dit weekend kan bij je clubleiding of op de lijst die in de gang in de kerk hangt.
TOT VRIJDAG 13 SEPTEMBER, GROETJES,
STEPHAN, KIM, MARJAN, RAMON EN FRANK.
UITNODIGING VOOR DE MIDDAGDIENST OP DE KAMPEERBOERDERIJ. We zullen het fijn
vinden om het clubkamp samen met de gemeente op 15 september af te sluiten op het
kampeerterrein van Kampeerboerderij de Riegheide, Slenerweg 85, 7848 AG Schoonoord.
De dienst begint om 15:00 uur, inloop vanaf 14:00 uur met koffie. Spreker is evangelist dhr.
R.J. Setz. Wanneer u vervoer nodig heeft, neem dan contact op met Christiaan Metselaar
06 43988383 of Richard Vos 06 41375532.
5. UITNODIGIG TABITHA: Onze startavond heeft als thema: “Spreken heeft kracht”.
Deze avond komen Anita Bremer en Alie Hekker ons iets vertellen over “bible journaling”.
Dit n.a.v. Jakobus 3. Met onze woorden kunnen we heel wat teweeg brengen.
Welke woorden spreek jij? We gaan met elkaar bijbel lezen erover nadenken en er iets
creatiefs meedoen.
Datum --18 september Tijd -- 19.30u
Heb je belangstellingen vind je het leuk om samen het nieuwe winter seizoen te starten dan
ben je heel hartelijk welkom!!
6. NACHT ZONDER DAK: Van 28 september op 29 september wordt er een nacht zonder dak
georganiseerd, deze keer bij de Herv. Kerk aan de Tramweg.
Zaterdag 28 sept.
Beginnen we van 16.00 – 17.30 uur met het opbouwen en start de sponsorfietstocht.
Tussen 18.00 en 19.00 uur is er een gezamenlijke maaltijd met gemeenteleden en de jeugd.

Van 19.00 tot 20.00 uur is er een presentatie van organisatie Nacht Zonder Dak. Van 20.00
uur diverse activiteiten.
Zondag 29 sept.
Beginnen we om 8.15 uur aan een gezamenlijk ontbijt van gemeenteleden en de jeugd.
Klokslag 10.00 uur is er een kerkdienst waarin ds. Noorlander uit Onstwedde zal voorgaan.
Om je in te schrijven voor de fietstocht en het ontbijt hangen voor en achterin de kerk
formulieren klaar.

Kinderlied:
Laat zo je licht maar schijnen
Bij alles wat je doet
Zodat de mensen zeggen
God is goed
God is liefde, God is
God is goed
Laat zo je licht maar schijnen
Bij alles wat je doet
Zodat de mensen zeggen
God is goed
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

