Bidden voor de dienst
Iedere zondag bidden we voor onze gemeente in het restaurant van de school. We starten
om 9.30 uur. Je kunt gewoon binnenlopen en aanschuiven. We bidden voor de dienst, voor de
gemeenteleden, de zieken, de zendelingen en nog veel meer. Bid je mee? Informatie bij Inge
Korfker.
Prediking: Johan Selier (Gezinsdienst)
Vanuit ons jaarthema “Merkbaar Aanwezig” behandelen we momenteel het subthema:
‘Gods merkbare aanwezigheid in ons midden’. Johan spreekt zondag in het kader daarvan
over: ‘Gods merkbare aanwezigheid in onze geloofsgesprekken.’
Gezinsdienst
Deze gezinsdienst is de eerste van dit jaar. Gezinsdiensten zijn ingesteld i.p.v. de Al-diensten.
We merkten dat Al- diensten hun doel misten, omdat mensen juist wegbleven i.p.v. samen
als gezin van God bij elkaar te zijn en de mensen die leiding geven aan de KingKids ook te
ontlasten. Er waren en er zijn nog steeds te weinig medewerkers om iedere zondag Kingkids
te draaien.
De gezinsdiensten hebben als doel dat we willen proberen om iedere leeftijd een plek te
geven in deze samenkomsten. Daar wordt ook een team voor samengesteld, die de thema’s
en de invulling met elkaar zullen bespreken. Dat is nog niet gelukt voor de samenkomst van
deze zondag. Toch willen we ook hierin al vorm geven aan het omgaan met elkaar als
geestelijk gezin met verschillende generaties. We hebben afgelopen zondag gevraagd of u en
jij een geloofsvraag zouden willen bedenken die je zou willen stellen aan iemand van een
oudere of jongere generatie. Hopelijk komen we zo met elkaar tot een mooi geloofsgesprek,
waarin de ene generatie mag leren van de andere generatie.
The Church Has Left The Building
Zondag zal er weer een groep vrijwilligers om 11:00 uur de kerk verlaten. Zij gaan zich
inzetten voor de naaste in Gouda. Dit door het doen van sociale projecten in samenwerking
met Stichting Present bij een locatie van het Leger des Heils en van Gemiva SVG. Naast
genoemde project loopt er nog een project aangereikt door Present in onze gemeente, te
weten: Project Mix, Match and Meet t.b.v. vluchtelingen. Voor dit project zijn nog vrijwilligers

nodig. Voor info en/of aanmelding kun je terecht bij Leo Boot of Henk van Eijk of per mail
naar diaconiegouda@parousia.nl
Halen en brengen naar de dienst
“Oproep voor bezoekers van onze gemeente, liefst woonachtig in de wijk Bloemendaal, die in
een rooster mee zouden kunnen doen om Nynke Turkstra zondags op te halen naar onze
dienst en weer thuis te brengen. Ze heeft aangegeven dat ze erg graag de diensten wil
blijven bezoeken, maar op eigen gelegenheid gaat niet. Op dit moment zijn er 2 of 3 die haar
ophalen.” Mocht je mee willen draaien in het rooster meld je dan aan bij Leo Boot.
Blik op de toekomst
Sprekers:
24-02: Johan Selier
03-03: Piet van Walsem
10-03: Johan Selier
17-03: Johan Selier
Activiteiten:
24-02: Viering Avondmaal
Gebed voor de zieken
Wilt u blijven bidden voor de langdurig zieken in onze gemeente? Verras ze af en toe eens
met een kaartje of bezoek als dat mogelijk is.

