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
Vanuit ons jaarthema “Merkbaar Aanwezig” behandelen we momenteel
het subthema: ‘Onze merkbare aanwezigheid bij God’.

Johan spreekt zondag in het kader daarvan over: ‘Gebed zet de hemel in beweging‘.
Blik op de toekomst
Sprekers:
24-03: Johan Selier
31-03: Peter Grim
07-04: Johan Selier
14-04: Dick de Koning
19-04: Johan Selier (Goede Vrijdag)
Activiteiten:
17-03: PraiseAvond
31-03: Cakeactie
31-03: Goochelaar en buikspreker Ben van den Akker bij KingKids
Lidmaatschap aangevraagd
Met blijdschap deelt de Raad jullie mee dat Renske Bootsma het lidmaatschap heeft
aangevraagd.

De Raad vraagt aan haar leden, dat wanneer er op Bijbelse gronden bezwaren zijn tegen
deze aanvraag, dit kenbaar te maken bij de oudsten. Als er vanuit de gemeente geen
gegronde bezwaren komen, willen we Renske DV zondag 31 maart a.s. van harte welkom
heten als lid van Parousia Gouda.
PraiseAvond
Datum: 17 maart 2019
Tijd: 19:00 – 20:30 uur
Thema: God in Gouda
Spreker: Ds. Johan Selier
Locatie: Chr. Scholengemeenschap De Goudse
Waarden (Aula), Gouda
God heeft een passie voor alle mensen en daarmee ook voor de mensen in Gouda. God wil
aanwezig zijn. Daarom is het zo geweldig dat we Hem mogen aanbidden en lofprijzen.
Speciaal KingKids programma
Op 31 maart komt Ben van den Akker het
programma bij KingKids verzorgen. Hij is
goochelaar en buikspreker en heeft een
programma voor de basisschoolkinderen.

Dit zal gewoon tijdens het KingKids-programma plaatsvinden, dus de kinderen beginnen in de
dienst en zingen een paar liederen mee. Natuurlijk is het leuk als de kinderen hun vriendjes
of vriendinnetjes meenemen!
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.

