Samen gemeente.
Sobere maaltijd: a.s.woensdag 17 febr. wordt de jaarlijkse, sobere maaltijd gehouden aan het begin van de veertigdagentijd
voor Pasen. Dit keer in de kerk aan de Wilhelminastraat ( van 18.00-ong. 19.15 uur) Zelf bord, mok en bestek meenemen.
U kunt zich nog opgeven tot dinsdag 16 febr. via de inschrijfformulieren die in de hal(len) liggen of bij Fenny Zomer
( tel. 613791) en Thea Zandbergen( tel. 06-52545134). U komt toch ook !
40-dagenboekje: afgelopen zondag zijn in de kerken de 40-dagenboekjes weer uitgedeeld. De eerste opbrengst van de
boekjes is € 200,60 Verzoek aan iedereen, die nog geen € 1,20 (meer mag uiteraard) in het 40-dagenbusje heeft gedaan, dit
alsnog te doen. Dit kan bij de ingang van de Hervormde Kerk of in het groene busje op de thematafel in de kerk aan de
Wilhelminastraat. Alvast hartelijk dank namens de werkgroep 40-dagentijd.
55+middag: Donderdag 18 februari a.s. houden we weer onze 55+middag. Dhr.E.van Faassen komt vertellen over zijn werk
onder (hang)jongeren. We hopen dat u allemaal weer komt! Voor vervoer kunt u tussen 12.00 en 13.00 uur bellen met
mevr.Huizinga, tel.613071
Jeugddienst: 21 februari is er weer een bijzondere jeugddienst. Deze jeugddienst zal verzorgd worden door gospelband
Amio uit Winterswijk. In deze dienst kun je meezingen en luisteren naar de liederen. Laat je verrassen en kom zondag
21 februari om 19.00 uur naar de Herv. Kerk.
Koffieochtend foutmelding: In de samenspraak staat in ons artikel dat wij om 10.30 uur open gaan op de Woensdag morgens. Dit moet zijn om 9.30 uur, dan hebben wij de koffie klaar .Tot ziens.
Classicale Vergadering: Donderdagavond 18 februari vergadert de Classis in De Kern, Bouwstraat 8, te Ommen.
Onderwerp na de pauze: Geldwerving. Spreker de heer E. Fokkema
Ontmoetingsavonden: Ook de komende week is er weer tijd voor ontmoeting en wel komende woensdag 16 februari
In de Fontein worden de gemeenteleden die wonen in wijk 2(HG) en sectie 23+ 24 (GK) verwacht. In De kerk aan de
Wilhelminastraat zijn de gemeenteleden welkom die wonen in wijk 5 (HG) en sectie 5+6 (GK)
De avond die gepland stond voor deze avond voor wijk 8 (HG) en sectie 25+26+27 (GK) gaat door omstandigheden niet door.
De gemeenteleden die wonen in deze wijk/sectie worden op 4 maart in de Fontein verwacht.
Weet dat u meer dan welkom bent; de koffie/thee staat om 19.45 uur klaar en wij beginnen om 20.00 uur
De eerste avonden waren hartverwarmend; dus mis deze unieke kans tot ontmoeting niet
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het maartnummer is zaterdag 20 februari 17.00 uur. S.v.p. uw kopij voorzien van
uw naam en telefoonnummer, zodat we in geval van vragen contact met u kunnen opnemen. U kunt uw kopij aanleveren per
email via de.samenspraak@gmail.com , maar de tekst ook in beide kerken in de daarvoor bestemde bus (gereformeerde
kerk) of postvakje (hervormde kerk) deponeren. Wilt u in de onderwerpregel de titel van het artikel en de rubriek waar het
geplaatst moet worden vermelden?

Kerk aan de Wilhelminastraat
Op weg naar Pasen: “Als er op Paasmorgen een camera bij was, dan is er ‘reden om te vermoeden dat de plaat overbelicht
zou zijn geweest”. Op 29 en 31 maart leven we op bijzondere manier naar Pasen toe. Aan de hand van schilderijen van Jeltje
Hoogenkamp en teksten van Maarten den Dulk willen we met elkaar tastend in gesprek gaan. Voor meer informatie: zie
www.pkn-dedemsvaart.nl. Aanmelding bij ds. Pieterjan de Buck
Scholendienst: Vanmorgen is er een dienst van school en kerk. De kinderen en leerkrachten van de Regenboog hebben,
samen met de predikant en het harmonieorkest van Jubal deze dienst voorbereid. We gaan de dienst ook samen uitvoeren.
Het thema is "Liefde". Hoe kan het ook kanders op Valentijnsdag....
Yentil: Aanstaande woensdag 17 februari komen we samen als Yentilgroep. Jolande Elhalawany komt ons dan iets vertellen
over de Islam. We willen elkaar dan graag ontmoeten en ons gaan verdiepen in elkaars geloof.
De avond begint om 20 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat. Bent u/ ben jij ook nieuwsgierig, neem dan
contact op met Marthilde (616815) of Mathilde (234701).
Clubwerk Antenne: Wie weet waar onze pietenpakken zijn? We missen er twee! Normaal hangen ze in de kanselkast, maar
nu dus niet meer. Twee dagen voor sinterklaas kwamen wij bij toeval er achter dat de pakken er niet hingen en tot op de dag
van vandaag hangen de pakken er nog steeds niet!
Wie weet waar ze zijn en wil diegene zich dan melden bij Anita Padding tel. 615644.
Sirkelslag: Afgelopen vrijdag hebben 8 jongeren Sirkelslag gespeeld. We zijn op de 28de plaats geëindigd, terwijl 87
groepen in Noord-Nederland meededen. Foto's zijn te vinden op www.pkn-dedemsvaart.nl

Kerk aan de Hoofdvaart
Scholendienst: Vanmorgen zijn de kinderen van “De Ark” in de kerk aan de Vaart. Het Thema van deze dienst is,
Liefde is….? Een kaartje op Valentijnsdag?
VRIJE WEEK: Van 19 t/m 28 februari heeft ds.J.van Dijk een vrije week. Indien bijstand van een predikant gewenst is, kan
een beroep gedaan worden op ds.J.van Meerveld.

