Zondag 21 februari 2010
Samen gemeente
Paasactie diaconie 2010: De gezamenlijke diaconieën willen rond de paasdagen mensen die een moeilijke periode achter de rug hebben
of er nog midden in zitten, laten weten dat er aan hun gedacht wordt. We hebben hiervoor namen en adressen nodig. In de hal van beide
kerken staat er (van 28 febr. tot en met 21 maart) een doos met daarop "Paasactie." Hierin kunt u een naam met adres deponeren. Voor
meer informatie, zie de Samenspraak van maart.
Taizéviering: Zaterdag 6 maart komen de broeders van Taizé naar Hengelo. Voorafgaand en na afloop aan de viering is er een ontmoeting
met de broeders. Deze is met name bedoelt voor jongeren. Heb jij zin om mee te gaan , geef je dan voor 1 maart op bij: Aliejenne Beumer,
j.a.beumer@gmail.com, 06-19843250 meer informatie op www.pkn-dedemsvaart.nl à actueel kerkplein
Sirkelslag: Op 12 maart a.s. zal in de kerk aan de Wilhelminastraat door drie groepen jongeren uit het noorden van het land gestreden
worden om de sirkelslagtroffee in de finale van JOP Sirkelslag. ( Aan dit landelijke spel hebben wij ook met groep aan deelgenomen). De
commissie kerk en jeugd is voor het klaarzetten en aankleden van de zaal en het ontvangen van de groepen op zoek naar zowel jonge als
volwassen vrijwilligers. Het programma loopt van 16.30 uur tot 23.15 uur. Lijkt het leuk om deze avond mee te helpen, of een gedeelte
daarvan, meld je dan bij : Aliejenne Beumer, j.a.beumer@gmail.com, 06-1943250 of Pieterjan de Buck, pjdebuck@xs4all.nl of 616377.
Diakonie:Het gezamenlijke eten is de volgende keer op vrijdag 26 februari in de kerk aan de Wilhelminastraat.Om 18.00uur bent u van
harte welkom!Als u zich nog wilt opgeven, dan kan dat tot woensdag 24 februari bij mw. Nellie Hilberink, tel. 614844.De kosten zijn € 3.40dagentijdcampagne: HET KAN. Sta op voor een beter wereld. (week 1)
Sta op ...voor bevrijding. Op de eerste zondag in de veertigdagentijd( 21 febr.) staan we stil bij het werk van het Priscilla Centrum in India.
Lucy Engjadim startte dit werk in 1997
speciaal voor vrouwen en meisjes in de verdrukking. Ook zij werd geroepen, aarzelde- net als Mozes- maar raakte uiteindelijk overtuigd en
stond toen op.
U kunt dit project steunen door geld in het spaardoosje van de campagne te doen.
40dagenboekje 2010: Er zijn nog 40dagenboekjes over. U kunt er gerust een meenemen voor u zelf, voor buren, familieleden of kennissen.
Woensdag 17 febr. begon de veertigdagentijd. Het boekje kunt u als een dagboek gebruiken op weg naar Pasen.
De bijdrage van €1,20 kunt u in de daarvoor bestemde busjes doen, of verder in de week betalen bij de koster.
Sobere maaltijd: In de kerk aan de Wilhelminastraat hebben 38 mensen middels een sobere maaltijd een start gemaakt met de
veertigdagentijd richting Pasen.
De collecte aan het eind heeft € 128,30 voor de campagne opgebracht.
Richtlijnen Mexicaanse griep ingetrokken: In de zomer van vorig jaar gaf de landelijke PKN een aantal richtlijnen en adviezen met het
oog op mogelijk besmettingsgevaar rond Mexicaanse griep bij het vieren van het Heilig Avondmaal. De moderamina van zowel de Geref.
Kerk als de Herv. Gemeente hebben daarop in gezamenlijkheid besloten de viering van het Avondmaal aan te passen en over te gaan op
het gebruik van kleine bekertjes.
Het alarm voor de Mexicaanse griep is inmiddels ingetrokken. Hoewel bekend is dat een aantal Gemeenteleden binnen onze gemeenten de
vorm met kleine bekertjes vanuit hygiënisch oogpunt toejuicht, hebben beide Moderamina besloten voorlopig terug te gaan naar de oude
manier van vieren, zoals ook de PKN adviseert. Komende maanden zal verder worden nagedacht over definitieve en eenduidige vormen
voor beide kerken. Dit betekent dat bij de viering op zondag 28 februari a.s. weer gebruik zal worden gemaakt van grote bekers voor de wijn
en evt. druivensap.

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.
Huwlijksjubeleum: Op 22 febr. a.s. hopen Wibo en Joke van de Beld, Adelaarweg 32, 25 jaargetrouwd te zijn. Van harte gefeliciteerd en
nog veel goede jaren samengewenst.
Doop en Belijdenis: Op zondag 7 maart hopen Marcel Jansen en Juul de Bruin, De Praam 94, openbare belijdenis van het geloof af te
leggen. Ook zal in die dienst de heilige doop worden bediend aan Emma (dochter van Marcel en Juul), Jasmijn (dochter van Erik en Marijke
Kuilder-Kruidhof, Van Barneveldstraat 21), Suus (dochter van Joost en Manon Hoogeveen-Rotensen) en Rosalie (dochter van Sander en
Carla Wessels, Langejacht 26).
Catechisatie: Op 23 febr. is er geen catechisatie van ds G. Huiskamp ivm de schoolvakanties.
Vakantie: ds. P.J. de Buck heeft vakantie van 20 t/m 28 februari. Indien u bijstand van een predikant nodig heeft, kunt u kontakt opnemen
met ds. G.B. Huiskamp, tel. 616557.

Kerk aan de Hoofdvaart
Toerustingmiddag: Op maandag 1 maart is de toerustingmiddag van de Hervormde vrouwendienst. Het onderwerp is deze keer dementie.
Mevr. Inge Westerhoff van Dimence, regio Almelo komt hier een lezing over geven. Ook is er gelegenheid om hier vragen over te stellen.
De middag begint om 14.00 uur en is in de Fontein. Iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp, is van harte welkom.

Vakantie: 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.
Wijkteamvergadering: Wijkteams oost en west. In de consistorie ligt de agenda voor de wijkteamvergadering van woensdag 24 febr. a.s.
welke om 20.00 uur in de Fontein wordt gehouden.
Doopzitting: Op zondagmorgen 7 maart is er gelegenheid tot bediening van de H. Doop. Ouders die van deze gelegenheid gebruik willen
maken om hun kindje te laten dopen worden verwacht op het doopgesprek van donderdag 25 februari
om 20.00 uur in de Fontein.
Bijbelkring: o.l.v. ds J.van Meerveld, De Bijbelkring komt bijeen op donderdagmorgen 25 februari om 10 uur in de Fontein.
We lezen Handelingen 18.
Impressietekeningen: Op de website van onze kerken kunt u (bij Kerk aan Hoofdvaart) de impressietekeningen vinden die ook op de
gemeentavond zijn gepresenteerd met betrekking tot het mogelijke nieuwe (aan) gezicht van de kerk.
Op die wijze kunt u de plannen nog eens op u laten werken en gemeenteleden die niet op de gemeenteavond aanwezig waren kunnen er
op deze wijze kennis van nemen: www.pkn-dedemsvaart.nl , de site met al het actuele nieuws van onze kerken

