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De dienst van komende zondag:
De bijzondere dienst van komende zondag staat in het teken van armoedebestrijding
en heeft als thema: “armoede en gerechtigheid”. Henkjan Drent en José Heijes gaan
op eigen kosten 8 dagen deelnemen aan een muskathlon in Tanzania. Een
muskathlon is een bijzondere uitdaging in één van de landen waar de stichting
Compassion actief is. Zij komen daar oog in oog te staan met de bittere armoede en
ellendige omstandigheden in de sloppenwijken en de steengroeven waar
kinderarbeid verricht wordt. Ze gaan een dag een sportieve prestatie verrichten en
zullen tijdens de dienst daarover iets vertellen. Na de dienst kunt u in Eendracht
kennis maken met het werk van Compassion en op naam van Henkjan en José zich
opgeven als sponsor van een kind.
Koffieochtend
Op donderdag 14 februari bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee, een
praatje en gewoon voor de gezelligheid in zaal “Grootzeil”, vanaf 9.30 uur tot
ongeveer 11.00 uur. Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u één van de volgende
dames bellen: M. Sportel, tel. 617095. M. Elzen, tel. 617985. J. Moorlag, tel. 613202.
J. Alons, tel. 616527.
De bloemen:
Op zondag 03 febr. gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar fam. A.
Wilts, en Mw. G. Everhardus-Tiggelaar,

Jarigen:
11 februari, mw. M.G. Bosma, 82 jaar
12 februari, de heer T.H. Smook, Esperantolaan, 88 jaar
13 februari, mw. R. de Graaff - Boels , 86 jaar
14 februari mevr. H. Smook-Hoenderken, 88 jaar
17 februari mevr. L.J. Oosterheert-van Dijk, 89 jaar.
Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. Wij wensen u een fijne dag en Gods zegen.

Overleden:
Op zaterdag 26 januari is op de leeftijd van 85 jaar overleden ons gemeentelid
Zweris Bos. Samen met zijn vrouw woonde hij aan de Stadshart 36, te Stadskanaal.
De plechtigheid voorafgaand aan de crematie was donderdag 31 januari in
"Cereshof". Op zondag 3 febr. herdachten we hem in onze wijkkerken door het lied
“Veilig in Jezus’ armen” te zingen.

Geboren:
“Ontvangen in geloof
Teken van hoop
Geboren uit liefde”
Met deze tekst kondigen Jaap, Christien, Lauren en Ariënne Dun dankbaar en blij de
geboorte van hun zoon en broertje Jarko Siebe aan.
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon en broertje. Dit geldt natuurlijk
ook voor de (over)grootouders!

Vooraankondiging Vrijwilligersavond:
Op vrijdagavond 1 maart wordt er een avond georganiseerd om de vele vrijwilligers
van de wijk Poststraat te bedanken voor hun inzet. De wijkraad heeft Kees Versteeg
uitgenodigd. Het belooft een leuke avond te worden die om 20:30 uur in de kerkzaal
start. Vanaf 20:00 uur is er gelegenheid koffie/thee te drinken.
Meer informatie over het programma kunt u vinden op:
https://keesversteeg.nl/programmas/wie-wat-wijs

