Berichten algemeen

week 6

van de kerkenraad:
In de vacature die met het vertrek van mw. Maja Swart is ontstaan, zal voor wat
betreft het pastoraat in sectie 8, mw. J.L. Louissen-Omvlee per
1 februari tijdelijk voor 12 uur in de week worden aangesteld.
Met deze tijdelijke benoeming tot eind 2019 is de mogelijkheid geschapen om als
gemeente eerst tot een nieuwe gemeentestructuur te komen om in het licht daarvan
de definitieve invulling van de vacature te bepalen.
Mw. Jenny Louissen zal voor haar pastorale taak binnen sectie 8 van onze gemeente
in de bediening van kerkelijk werker worden aangesteld.
Dit hadden we graag gedaan in een gezamenlijke dienst, maar helaas is er op korte
termijn geen gezamenlijke dienst.

Daarom zal dit plaats vinden in de dienst van 17 maart om 09:30 uur in de
Poststraatkerk.
V&T:
Wandelen lange afstand
Op zaterdag 9 febr. a.s. gaat de groep voor het eerst in dit nieuwe jaar op pad.
Omdat het de eerst keer is dit jaar wordt het de traditionele snertwandeling: nat een
route wandelen in Stadskanaal en omgeving, gaan we om ± 12:00 uur in de Beune
genieten van een heerlijke snertdis, verzorgd door ons kostersduo Gerbrig en Harm.
De volgende wandeling staat gepland op zaterdag 9 maart. Wilt u (eens) meelopen?
Van harte welkom: opgave bij henkorg@planet.nl . U krijgt de route dan van tevoren
toegestuurd.

De cantorij:
We kunnen met name nog wel wat mannen gebruiken bij onze bassectie.
Komt u op donderdagavond om 19:30 uur een keer bij ons repeteren in De
Hoeksteen? Dan kunt u kijken of het wat voor u is. Wij begroeten u graag!
Projectkoor:
Het projectkoor begint weer op 17 februari a.s. We gaan dan repeteren voor de
passievieringen op 7 april a.s. Op die zondag zullen we twee keer de passieviering
houden in de Hoeksteen.
Het projectkoor zingt Nederlandstalige hits, die op de een of andere manier passen
bij het verhaal van de passieviering. Op de zondagavond gaan we die liederen
studeren. De repetities duren anderhalf uur en worden in De Hoeksteen gehouden.
We beginnen om 19.00 uur, dus om half 9 is het weer afgelopen. Vorig jaar en ook
die jaren daarvoor, hadden we een heel leuke groep: Jong en oud hebben
meegedaan. Dat willen we ook graag dit jaar proberen voor elkaar te krijgen. Wil je
meedoen, geef dat dan even door aan Gea en Ernst Paul Faber, of aan Gert
Vissering. Via Facebook kun jij je ook aanmelden: projectkoordehoeksteen op je

facebookpagina. Deze oproep geldt voor alle PGSers. Ook dit jaar hopen we met
elkaar op een onvergetelijke passieviering.
Delen voor een ander:
Komende zondag 10 februari kunt u voor het project van de Voedselbank “Delen
voor de ander” aardappelpuree meenemen.
Toneelvoorstelling:
Op vrijdag 15 februari hebt u na twee prachtige avonden de laatste kans de
uitvoering bij te wonen van onze toneelgroep “De Noordelingen” De komedie “De
roddeltante” wordt dan nog één keer uitgevoerd. De avond begint om 19:45 uur.
Reserveringen bij de fam. Elzen, 617985. Entree: € 7,50 incl. koffie/thee.

Website:
Voor actuele informatie en foto’s zie www.pknstadskanaal.nl
Berichten/foto’s voor de website kunt u sturen naar info@pknstadskanaal.nl

