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Ingekomen stuk
Dit stuk las Zr. R. Dijkstra in de krant.
Ter overdenking.

Van de Kerkenraad
Komende zondag 28 augustus is onze startdienst. Br. Bert De Ruiter zal voorgaan in deze
dienst. Na de dienst hebben we nog een aantal leuke activiteiten, uiteraard onder het genot van
een hapje en een drankje er is een BBQ met hamburgers. Heb je je nog niet opgegeven voor de
activiteiten na de dienst dan kan dit is alsnog bij Ytsje.

18 september gaat José Joosten voor. José werd ons aangedragen door ds. Van Valen
Volgende info kregen wij van ds. Van Valen:
“José woont in Onstwedde en is enthousiast christen. Hij volgt een theologische opleiding, de
Evangelische Theologische Academie bij het Evangelisch College. Dat klinkt allemaal heel
evangelisch en daar is niets mis mee, maar José heeft ook nog een keer een christelijk
gereformeerde achtergrond. Dus hij combineert het beste uit 2 werelden :) José heeft de nodige
spreekervaring en wil hier graag in verder groeien.
We hebben besloten om José uit te nodigen en geloven dat dit niet zomaar op ons pad is
gekomen!

Zondag 25 september is het weekend van Linde festival. Voor zover nu bekent is er dit jaar
helaas is geen tentdienst. Dick en Arjen zijn bereid om net als met Hemelvaartsdag bij ons
langs te komen en met ons een Bijbelstudie te houden. Er is dus geen ochtenddienst.
De Bijbelstudie begint om 16:00 uur en we zorgen voor wat lekker bij de koffie!

We zijn druk bezig om het blauwe boekje te vernieuwen zodat iedereen deze straks weer kan
ontvangen. Ook zal alle info omtrent onze verschillende activiteiten hierin vermeld worden. Ook
stichting Redt een kind komt hierin naar voren. Helaas hebben wij hier geen contactpersoon
meer voor, is er iemand die dit op zich zou willen nemen? Graag aanmelden bij Willemien.

Egbert en Rieky, Jan Willem en Marleen, Albert en Ria en Marina en Jan (zus en zwager van
Albert en Egbert) hopen zaterdag 3 september te vertrekken naar Roemenië. Ze hebben een
uitnodiging ontvangen om op 11 september stil te staan bij het feit dat er een aantal van hen al
25 jaar actief betrokken zijn bij de gemeente in Roemenië. Bij het plaatselijke kerkje zal ook een
soort van gedenkteken worden onthuld die daaraan herinnerd.
Ze zullen met de camper op pad gaan en er meerdere dagen over doen om onderweg nog een
kleine vakantie te vieren! We wensen ze allemaal een goede en gezegende reis, en geniet
ervan!

Een nieuw seizoen betekend ook opnieuw beginnen met alle groepen! Ook wordt er gestart
met een Bijbelstudie met medewerking van Arjen en Dick. Gezien de voorgaande Bijbelstudie,
die we met hen hebben gehouden op Hemelvaartsdag, denken we dat het interessante en
leerzame bijeenkomsten worden. We hopen dan ook dat zoveel mogelijk van jullie zich hiervoor
zullen opgeven. Opgave bij Ytsje, de dagen en tijden volgen dan in overleg.
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Uiteraard geldt natuurlijk voor álle jarigen.... hoe leuk is het om
een kaartje te krijgen op je verjaardag.
Wel een kaartje, maar geen postzegel in huis? Handig met de computer? Kijkt u eens op de
website van post.nl. Daar kun je zó een postzegel-code bestellen.
Denk ook aan die mensen die op dit moment erg eenzaam zijn vanwege de Corona
maatregelen. Een kaartje of een belletje wordt er op prijs gesteld.

Nieuwsbrief Vrije gereformeerde Kerk Wolvega
Beatrixstraat 36a, 8471 RK, Wolvega info@vgkwolvega.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@vgkwolvega.nl toe aan uw adresboek.

