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Liturgische kleur: groen

PKN gemeente

Haulerwijk-Waskemeer

ZONDAG 10 NOVEMBER
DIENST IN “DE BINING”, AANVANG 09.30 UUR
Thema:
Voorganger:
Orgel:
Beamer:

Bij God thuis
Dhr. Andries Otter
Jannie Oostingh
Peter Terpstra en Jan Wagenaar

Zingen
Voor de dienst: ELB 194: 1, 2, 4
NLB 100: 1, 2, 3, 4
NLB 254
NLB 864: 1, 2, 4, 5
We gaan voor even uit elkaar
NLB 65: 4, 5, 6
NLB 663: 1, 2
Opwekking 770
Lezingen: 1e Johannes 14: 1-3 I

Er is kindernevendienst
voor alle groepen

Psalm 65: 1-5

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
- Johannes en Sabine, dr. Beumerstraat 32, H’wijk
- Koen en Ria Jonker, Meidoornlaan 5, Haulerwijk
Opgenomen
Mw. W. Terpstra, Leeksterweg 26, is maandag 4
november opgenomen in het Wilhelminaziekenhuis
in Assen.
Herfstvakantie
Van 2 t/m 10 november heeft ds. Ineke van den
Beukel een weekje vrij. In voorkomende gevallen
kunt u contact opnemen met uw ouderling of
algemeen ouderling mw. Jetty Lise, tel. 422529.
Indien nodig vervangt Renate de Vries-Martini.

Collecte:

1e Evangelisatie I 2e Jeugdwerk

GEBEDSPUNTEN WEEK 46 I 10 NOV.-16 NOV.
We danken voor al die plaatsen waar oorlogen voorbij gaan
en mensen worden bevrijdt.
*
We bidden voor iedereen die leeft met een
oorlogsverleden, van jong tot oud.
Dienst volgende week
Zondag 17 november is er om 09.30 uur dienst. Ds. Ineke
van den Beukel gaat dan voor. Het thema is: ‘Wie gaat er in
mee? - Gods nieuwe wereld!’ bij Lucas 17:20-37
Om 10.00 uur is er peuter-/kinderkerk in de Baptistenkerk.
Om 19.00 uur is een interk. LPA-diens t in de Baptistenkerk.
Tienerkerk
Zondag 24 november is er weer Tienerkerk, met als thema:

Justice
di. 12 nov.
wo. 13 nov.

19.15 uur
10.30 uur

Gebedsmoment KCB
Overleg identiteitscie.,
Sinnehiem
wo. 3 nov.
14.30 uur
10 Woorden, KCB
do. 14 nov.
09.45 uur
Ouderenkring, KCB
do. 14 nov.
19.45 uur
10 Woorden, KCB
do. 14 nov. vóór 19.00 uur Inleveren kopij nieuwsbrief

Een uurtje met elkaar voor alle tieners vanaf klas 1!
Voor jou dus! Want Tienerkerk is altijd leuk en wil je helpen
om meer van Jezus te ontdekken! Deze keer gaan we het
hebben over doen zoals Jezus. Hij kwam op voor de mensen
die niet in tel waren, voor de zwakken, nam het voor hen
op.
Neem je vrienden en vriendinnen mee!
Kom langs in de Bining om 9.30 uur.
Het duurt ongeveer en een uur en daarna
kun je nog blijven voor spelletjes, drinken
en chips.

10 NOVEMBER
FRYSKE TSJINST YN “DE BINING” , BEGJIN: 19.00 UUR
Thema:
Foargonger:
Oargel:
Beamer:

Dhr. R. Reitsma, Ljouwert
Jannie Oostingh
Klaas Lise

Sjonge
NLB 286
NLB 291d
NLB 339f
NLB 731
NLB 725

Lêzingen: 1e Markus 12,18-27
Kollekte:

1e

Foar de ûnkosten

Gospelband Stricta Via in Haulerwijk
De gospelband Stricta Via uit Hoogeveen zal op
17 november 2019 in de Baptistenkerk te Haulerwijk de
interkerkelijke lof-, prijs- en aanbiddingsdienst verzorgen.
Thema van deze dienst is "Gods grootheid". De dienst
begint om 19.00 uur en de toegang is vrij. Wel is er een
collecte.
De gospelband bestaat uit 3 muzikanten en een zanger en
heeft als doel met zang en muziek mensen bekend te
maken met het evangelie van onze Heer, Jezus Christus. Zij
brengen eigentijdse gospel waar de mensen naar kunnen
luisteren en het liefst vlot mee kunnen zingen. Muziek die
de mensen raakt en waar ze iets mee kunnen. Iedereen is
van harte welkom. Kom en beleef het mee: samen
luisteren, zingen en met elkaar de naam van onze Heer
groot te maken.
Na de dienst is er voor iedereen een kopje koffie of thee om
zo na te praten over deze dienst en elkaar te ontmoeten.

Mij niet meer gezien
STUDIEDAG KERKVERLATING IN PERSPECTIEF
Op vrijdag 15 november hopen wij aanwezig te zijn op een
studiedag over kerkverlating op de PthU te Kampen.
De toelichting voor deze studiedag klinkt als volgt:
‘Kerkverlaters, we kennen ze allemaal. Misschien ben je zelf wel een kerkverlater. Je bent nog wel gelovig, maar komt niet
meer in een kerk. Of je bent kerkverlater in een andere zin: je hebt de lokale kerk waar je lid was achter je gelaten, omdat
je er niet thuis was, de diensten niet aansprekend waren of omdat je het allemaal niet meer geloofde.’
Op 15 november 2019 gaan we in gesprek over kerkverlating. Wat is kerkverlating eigenlijk? Is het een proces dat zich in
stilte afspeelt, hebben gemeenteleden er zicht op, of overkomt het lokale kerken een beetje? Wat zeggen recente
onderzoeken over kerkverlating? En welk verhaal vertellen kerkverlaters zelf?
Op deze studiedag willen we allereerst de generieke conclusies van verschillende onderzoeken naar kerkverlating
presenteren. Daarnaast willen we hierover doordenken met deskundigen die elk vanuit hun eigen specifieke kerkelijke
betrokkenheid en vakwetenschappelijke invalshoek het fenomeen ‘kerkverlating’ willen belichten.
We hopen datgene wat we hier horen te kunnen spiegelen aan onze gemeente en hieruit bouwstenen te kunnen halen
voor onze inzet om juist de kinderen, jongeren en de middengroep weer meer betrokken te laten worden bij onze
gemeente. Verder hopen we onze ervaringen van deze dag aan u en aan jou door te geven op de gemeenteavond van 27
november.
Ds. Ineke van den Beukel en Renate de Vries-Martini

Wij wensen elkaar een fijne zondag en een goede week

www.pknhaulerwijkwaskemeer.nl zondagsnieuws@hotmail.com

