Nieuwsbrief Baptisten gemeente Groningen

Zondag 13 mei 2018
Iedereen is hartelijk welkom, speciaal onze gasten.

Week 20

“Jezus kwam dichterbij en zei
tegen de leerlingen: ‘God heeft

We hopen dat u zich thuis voelt bij ons en wensen u een gezegen-

mij alle macht gegeven, in de

de dienst. Ook kunt u een berichtje achterlaten in ons gastenboek

hemel en op de aarde. Jullie

dat achterin de kerkzaal ligt.

moeten naar alle volken gaan
zodat iedereen mijn leerling kan
worden. Jullie moeten de men-

Voorganger:

Ds. Fokko Stalman

Begeleiding:

Combo

Bijbellezing:

Handelingen 1 : 1-14

de Heilige Geest. Leer de men-

2e Collecte:

Baptisten gemeente Albina, Suriname

sen om zich te houden aan alles

Voorzang:

Opw.661

Liederen in de dienst: Opw.289, LvdG 228,Opw.640,288,
LvdG 508,Opw.346,404
Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken

sen dopen in de naam van de
Vader en van de Zoon en van

wat ik jullie verteld heb. En vergeet nooit: ik ben met jullie, totdat de nieuwe wereld komt.”
Matteüs 28: 18 – 20

met elkaar.

Tijdens de dienst is er crèche met Francine Neerhof en Aline Oving.
De King’s Kids gaan naar hun eigen ruimte met Bea, Tony en Thomas.

Zieken
Er zijn geen nieuwe berichten binnengekomen.

Denken we aan onze langdurig zieken en de ouderen die de diensten
niet meer kunnen bezoeken (zie ook de Schakels)

De Bloemen
gaan deze zondag naar de fam.
Kleinhuis. Zr. Kleinhuis ligt veel
op bed en alle zorg komt neer
op haar dochter Janny.
Damsterdiep 102, 9713 EK
Groningen en ze worden gebracht door zr. G. Hageman.

Activiteiten deze week

Contact opnemen

Ma

14

20.00

GGG “Lichtpunt”

Friesestraatweg 16-2

Di

15

19.45

Repetitie Soli Deo Gloria

De Cirkel

Di

15

20.00

GGG “de Leerlingen”

De Cirkel

Wo

16

Géén Zusterkring

De Cirkel

Do

17

09.30

Koffieochtend

De Cirkel

Do

17

19.30

Cursus “Vrucht v.d.Geest

De Cirkel

Vr

18

19.00

Gebedskring

Cursus “Vrucht van de Geest”
Deze donderdag is het onderwerp “ Goedheid”

Oproep
Op 26 mei wordt in Amersfoort de Algemene vergadering (AV) van de Unie gehouden. Een deel van het programma bestaat uit workshops met de volgende
onderwerpen:
- Seminarium: ‘Geloven in de gemeente, de vanzelfsprekendheid voorbij’
- Kerkgenootschap van de toekomst
- Ervaringen BG Amersfoort met missionair gemeente zijn
- Hoe kunnen gemeenten het jaarthema ’Delen’ gebruiken
- Nieuwsgierigheid: Onderzoeksvragen met het oog op de toekomst van
de gemeenten
- Geloof delen: Recht doen aan veelkleurigheid in geloofsbeleving
Wij roepen u op me ons mee te gaan naar de AV en ook deel te nemen aan een
van deze workshops. U kunt zich opgeven bij André Riksten, Klaas Kruizinga,
Elmer Bos of Herman Dekker. Daar kunt u ook meer informatie krijgen over de
inhoud en uw voorkeur opgeven.

Stelt u prijs op een huisbezoek
of bezoek in geval van ziekte,
geef dit dan door aan Jouk
Huisman, coördinator van het
Pastoraal Team,
Telefoon:050 - 3062056 / 0613536933 of
E-mail:
pastoraat@
baptistengemeente.info

Er staat een gebedsdoos (met
formulieren) bij de uitgang en
op de balie bij de keuken voor
als u wenst dat er voor u of
voor iemand in uw omgeving
gebeden wordt.

Mededelingen voor de Schakelaar kunt u tot uiterlijk
woensdagavond 16 mei doorgeven aan Giny Moraal.
Telefoon 050-5414559
E-mail:
schakelaar@
baptistengemeente.info

Voedselbank

E-mail: baptgemgron@live.nl

Als gemeente verzamelen we deze maand suiker en zout.

Bezoek onze website op
www.baptistengemeente.info

Diaconie
Vanuit de diaconie zijn we op zoek naar een goede wasmachine. Mocht u er één
over hebben, dan horen we het graag.
Carina de Vries , e-mail carinajdev@gmail.com
Baptisten gemeente Groningen
Korreweg 47
9714 AB Groningen

