40-dagentijd, de lijdenstijd in de kerk - We gaan op weg naar Pasen. Ook wij zullen
deze tijd gebruiken voor bezinning, bewustwording en persoonlijke geloofsgroei.
Afsluitend aan deze periode zijn we voornemens in de week voorafgaande aan het
Paasfeest - de zogenaamde stille week – elke avond samen te komen in stilte en
bezinningsdiensten. Vanaf D.V. maandag 15 april tot en met zaterdag 20 april zullen
we met elkaar optrekken in bijzondere diensten van bezinning en stilte op weg naar
het grote Opstandingsfeest. Noteer het alvast in uw agenda. “Ik ben de opstanding en
het leven; wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven, en een ieder die leeft en in
Mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven “ (Joh. 11 :25)
BIDDAG - Op D.V. woensdag 13 maart 2019 is het biddag. Ook wij komen dan als
gemeente weer samen in een gebedsdienst. Wij nodigen u van harte uit hierbij
aanwezig te zijn. De gebedsdienst begint om 19.30 uur! Het thema van de dienst zal
zijn: ‘Gemeente van Jezus zijn: Een huis van Gebed!”.
JIJ bent Gods talent! - Afgelopen zondag hadden we een mooie dienst over talenten.
Wij zijn verrast en dankbaar dat er afgelopen week vele initiatieven zijn ontstaan. Met
dit project ondersteunen we als kerk twee diaconale projecten in Indonesië. Komende
weken staat er een schatkist in de kerk waar we de opbrengsten in kunnen verzamelen.
In de themadienst van 7 april 2019 willen we stilstaan bij alles wat er is gedaan en wat er
bij elkaar gespaard is. Als je niet in die dienst aanwezig kunt zijn, maar wel met deze actie
mee wilt doen, kun je het geld overmaken naar: NL 13 RABO 03512 64 272
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp onder vermelding van: “themadienst maart”.
Youth Event en info drumstel - Op DV zondag 17 maart a.s. wordt weer een Youth
Event gehouden, met als spreker Bart van Nes. Deze zal een half uur later beginnen
dan normaal, dus om 19:00 uur. Inmiddels is ook een nieuw drumstel aangeschaft.
“Toevalligerwijs” liepen we tegen een voor ons passende aanbieding, van een
kwalitatief zeer goed drumstel, welke we niet konden laten lopen. Het is de bedoeling
dat deze voor het eerst gebruikt gaat worden tijdens het komende Youth Event. Met
de verschillende acties, die u waarschijnlijk niet zijn ontgaan, als breiwerk,
broodplankjes en koekjes, samen met de ontvangen giften (o.a. in het “trommeltje”) is
bijna de helft van het bedrag reeds ontvangen…. om stil van te worden…… In dat
vertrouwen gaan we door met de acties en het sparen voor het drumstel. Afgesproken
is dat de collecte van het Youth Event van 17 maart ten goede komt aan de
financiering van het drumstel. Deze collecte willen wij alvast bij u onder de aandacht te
brengen. U kunt uiteraard ook een donatie doen in het “trommeltje” op de tafel in de
hal of op het rekeningnummer van de kerk o.v.v. “drumstel”. We zien uit naar weer een
heel mooi en fijn Youth Event, waar we met stem en instrument God willen aanbidden
en Zijn Grote daden aan ons willen bezingen en bespelen.

