Extra nieuwsbrief
Gastkerk en Dorpskerk Zuidhorn
15 september 2022

STARTWEEKEND
❗LET OP: LOCATIE KINDERKLEDINGBEURS GEWIJZIGD

❗

Naast mooie kinderkleding is er ook porselein verven, cupcakes versieren en
koffie, thee en ranja. KOM JE OOK?
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Startweekend
Op zondag 18 september is de gezamenlijke Startzondag
met de aftrap van het nieuwe jaarthema ‘Aan tafel!’.
Kom je ook? Voor de wandeling en het volleybaltoernooi
graag vooraf opgeven bij scriba@gastkerkpkn.nl.
Programma 18 september:
- 6.45 – 11.15 uur: natuurwandeling, vertrek vanaf het kerkplein van de
Gastkerk (minder dan 10 km op diverse locaties rond het Lauwersmeer.)
Voor degene die een verrekijker heeft deze graag meenemen om vogels
te spotten.
- 11.30 – 13.00 uur ‘Eredienst aan tafel’ in de Gastkerk. Tussen het eten
van broodjes en meegebrachte lekkernijen door gasten aan tafel zullen
we de viering houden in blokjes met samenzang, gebed en een overdenking
- Het volleybaltoernooi komt vanwege geringe aanmelding en weersomstandigheden te vervallen.
We kijken ernaar uit om het nieuwe seizoen samen feestelijk te openen en hopen op veel mensen aan tafel!

Cantatedienst zondag 25 september
Johann Sebastian Bach, ‘Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist’
(BWV 45)
Een projectkoor met leden uit het Westerkwartier brengt
o.l.v. Luuk Tuinder samen met solisten en het orkest, de Bach
Cantate Groep Vries, het geheel ten uitvoering in de dienst
van zondag 25 september 2022 om 15.00 uur.
De cantates van Johann Sebastian Bach volgen in de regel wat er op een bepaalde zondag aan de orde is, vooral de evangelielezing van de betreffende zondag. Daar geeft de cantate als het ware een commentaar op. Op 25 september
wordt de cantate ‘Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist’ uitgevoerd (BWV 45).
Deze cantate is geschreven voor de 8e zondag na Trinitatis volgens het Lutherse
leesrooster. Uitgangspunt voor de cantate is de evangelielezing uit Matteüs 7:
15-23, het slot van de bergrede van Jezus. Toegang is gratis, collecte bij de uitgang. Voorganger in de dienst is ds. Hester Wouda en orgelist is Kees Steketee.
Van harte welkom!
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BAZAAR
VRIJDAG 7 OKTOBER, van 13.00 tot 21.00 uur in de GASTHORN.
Wij gaan ervoor! U toch ook?
We hebben uw hulp, als vrijwilliger, klant, sfeermaker en gast hard nodig.
Het zal iets anders zijn dan eerdere jaren, maar dat mag de pret niet drukken!

Inbreng goederen/ boeken/ kleding (geen kinderkleding) op
Dinsdag

4 oktober, de hele dag:

van 9.00 tot 21.00 uur

Woensdag

5 oktober, ’s avonds:

van 19.00 tot 22.00 uur

Donderdag 6 oktober, de hele dag:

van 9.00 tot 21.00 uur

*Hebt U toevallig nieuwe cadeautjes (geen wijn), volle Poiesz zegelboekjes, DE
bonnen in huis, die als prijs kunnen dienen voor het RAD? Graag nemen we ze in
ontvangst.
*Ook de catering, van ons keukenteam zal weer voortreffelijk zijn. Dus kom voor
koffie of een snack!
*Dit jaar geen bloemen op de bazaar.
*Geen goederen voor de deur zetten aub.
*Wilt U helpen als vrijwilliger? Bel 0594504108
WILT U GENIETEN VAN ERWTENSOEP OP DE BAZAAR EN/OF DIT THUIS OPETEN?
GRAAG VOORAF BESTELLEN BIJ MARGRIET MATTER, margriet_matter@hotmail.com
We hopen van ganser harte dat U de gezelligheid komt verhogen!!
WELKOM
De activiteitencommissie.
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Oproep Taizéviering voorbereiden
De Raad van Kerken Zuidhorn organiseert ieder jaar
een sfeervolle Taizéviering in de Dorpskerk. Dit jaar is
deze op zondagavond 6 november. Wie vindt het leuk
om deze viering samen met andere leden van de verschillende kerken voor te bereiden? In twee bijeenkomsten bedenk je samen een thema en maak je een
liturgie. Opgeven kan bij Paulien Costongs: ppa.costongs@home.nl

Vooraankondiging Sirkelslag

In de maand oktober organiseren we weer Sirkelslag KIDS (8 tm 12 jaar)!!!
Een spannend spel met dit jaar het thema “Aan tafel”
Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen en hopen op een grote opkomst.
Zodra de definitieve datum bekend is laten we dat weten in de Dorpsgast en
via de verschillende app groepen, houdt deze dus goed in de gaten.
Jij komt toch ook??
Elsa Hoeksema, namens de kindernevendienst

Vrijdag 28 oktober: gezellige avond Dorpskerk
Kom vanaf 19.30 uur naar Klein Hanckema. Daar is eerst koffie en thee en tijd om elkaar te ontmoeten of met elkaar kennis te maken.
Dan volgt een glaasje en ….. jawel: een PUBQUIZ. Met vragen over onze kerk, het Westerkwartier
en de wereld. Over bloemetjes, boten en bier, over NH, BN’ers, DJ’s en andere afkortingen. Over
muziek, sport, humor en …… Kom en laat je verrassen!
Dit alles o.l.v. quizmasters (uit eigen kring) en met behulp van papier, plaatjes (PP) en piano.
Deze avond is heel geschikt voor nieuwkomers, oudgedienden, brugklassers t/m bejaarden.
Kortom: voor iedereen. We vormen ter plekke groepen die het tegen elkaar opnemen. Belangrijk:
plezier gaat bij een pubquiz boven presteren. Dus kom en doe mee!
En voor wie fijn in gesprek zijn en willen blijven: op de bovenverdieping is het ook gezellig.
Save the date! Oftewel: zet 28 oktober nu al in je agenda! We maken er samen een mooie avond
van.
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