Samen gemeente.
Collecte voor noodhulp Haïti. Zoals ook u zult weten, heeft een enorme aardbevingsramp Haïti getroffen. Terwijl dit al het
armste land van het westelijk halfrond was! Het aantal mensen dat is omgekomen wordt geschat op minstens 70.000, maar
mogelijk 200.000. Men verwacht dat 60-80% van de gebouwen in de hoofdstad Port-au-Prince zijn vernietigd. Miljoenen
mensen hebben hulp nodig. Aan alles is gebrek. ICCO & Kerk in Actie doen mee aan de nationale actie voor Haiti van de
Samenwerkende Hulporganisaties. De opbrengst van deze actie komt voor een deel (ca. 14 procent) ten goede aan ICCO &
Kerk in Actie. De hulpverlening van ICCO & Kerk in Actie in Haïti zelf wordt gecoördineerd door de ACT (Action by Churches
Together) Alliance, het internationale noodhulpnetwerk van de Wereldraad van Kerken en de Lutherse Wereldfederatie,
waarvan Kerk in Actie lid is. De diaconiecollecte / de deurcollecte is vandaag voor hulp aan de slachtoffers in Haïti.
De gezamenlijke diaconieën van de Gereformeerde en Hervormde Kerk bevelen deze collecte van harte bij u aan en hebben
besloten om de opbrengst van de collecte te verdubbelen. Giften kunt u ook overmaken op bankrek. nr. 31.29.61.944 van de
Diaconie Hervormde Gemeente of bankrek. nr. 31.29.94.311 van de Gereformeerde Diaconie o.v.v. noodhulp Haïti. De
collecte-opbrengst en overige giften worden overgemaakt op rekening van Kerk in Aktie.
40-dagenboekje en spaardoosjes campagne Kerk in actie. Over twee weken, op zondag 7 februari worden de 40dagenboekjes al weer uitgedeeld. Dat is iets eerder dan normaal dit i.v.m de scholendienst op 14 febr. De boekjes kosten
€ 1,20, iets meer dan anders door de hogere drukkosten. Tegelijk met de boekjes worden ook de spaardoosjes van de
campagne: "HET KAN! Sta op voor een betere wereld" uitgedeeld. We hopen dat weer veel mensen in de veertigdagentijd
meedoen aan de campagne. Zes weken sparen voor mensen die het minder hebben dan wij.
Sirkelslag Kids: Op vrijdag 29 januari a.s. wordt Sirkelslag Kids van 19.15-21.15 uur in het GKC gespeeld voor kinderen van
groep 7-8. Geef je op bij: Aliejenne Beumer, j.a.beumer@gmail.com of 612052/ 06-19843250.  zie NB vorige week.
Sirkelslag Young: Op vrijdag 5 februari a.s. wordt Sirkelslag Young van 19.15-21.30 uur in het GKC gespeeld voor jongeren
van 12-16 jaar. Geef je op bij: Aliejenne Beumer, j.a.beumer@gmail.com of 612052/ 06-19843250.  zie NB vorige week
Jeugddienst - “LEEF: haal eruit wat erin zit!”. Dat klinkt nog eens positief: haal uit je leven wat erin zit! Leef je leven en geniet
er met volle teugen van! Hetzelfde geldt voor deze kerkdienst: kom naar de jeugddienst op 7 febr. om 19.00 uur in de kerk aan
de Wilhelminastraat!
Diakonie. Het gezamenlijke eten is de volgende keer op vrijdag 29 januari nu weer in het GKC. Om 18.00 uur bent u van
harte welkom! U kunt zich nog opgeven tot woensdag 27 jan. bij mevr. Nellie Hilberink, tel. 614844. De kosten zijn € 3,=.
Sobere maaltijd. Ook dit jaar willen we aan het begin van de veertigdagen-periode voor Pasen een sobere maaltijd houden
op woensdag 17 febr. in het GKC (en niet in de Fontein, zoals elders vermeld) van 18.00-19.15 uur. Opgave via inschrijfformulieren, die binnenkort in de hal(len) van de kerk komen te liggen, of bij Fenny Zomer, tel. 613791 of Thea Zandbergen,
tel. 06-52545134. Wij hopen dat veel gemeenteleden komen, om zo de start van de veertigdagentijd, een periode van
bezinning en voorbereiding, mee te maken.
Orgelconcert. Twee enthousiaste musici, t.w. Stefan en Claartje van Dokkum uit Steenwijk, komen zaterdag 13 febr. in het
GKC vanaf 20.00 uur een concert geven. Hij als organist en zij als zangeres (sopraan). Zij hebben vaker een concert in het
GKC gegeven en de reacties waren toen zo positief dat wij ze nog een keer uitgenodigd hebben. Wij hopen dat u dit gebeuren
weer mee wilt beleven. Aan het eind wordt een collecte gehouden. Het richtbedrag daarvoor is € 6,50.
Werkgroep Cultuur
Vakantie in 2010. Het VakantieBureau organiseert in samenwerking met Kerk in Actie, vakanties met aandacht. De vakantie
is bedoeld voor ouderen, mensen met een zwakke gezondheid, een lichamelijke of visuele beperking die minder makkelijk
aansluiting vinden bij het reguliere vakantie aanbod in Nederland. De weken worden mogelijk gemaakt door de inzet van bijna
1600 vrijwilligers. Uw diaken kan U terzijde staan bij het maken van uw keuze en het afhandelen van de administratieve
zaken. Wilt U meer informatie over deze vakantie-weken of wekt het uw interesse voor het vrijwilligers werk, neemt U dan
contact op met uw Diaken, Christina van der Wal, 613864 (Herv.) of Adriaan van Elburg, 613187 (Gereformeerd).
Het is zover....U kunt ze inleveren! Komende vrijdag 29 jan. (18.00- 20.00) en zaterdag 30 jan. (9.00-12.00 uur) kunt u al uw
boeken, CD, platen en DVD's die u niet meer gebruikt afgeven in de Fontein, zodat ze weer verkocht kunnen worden op de
boeken en platenmarkt welke op vrijdag 5 febr. (18.00-21.00 uur) en zaterdag 6 febr. (9.00-14.00 uur) wordt gehouden. Dit
belooft weer ouderwets gezellige markt te worden waar wij u nu al van harte voor uitnodigen.
de activiteitencommissie.
Kerk aan de Wilhelminastraat
Kerkenraad. Zoals elk jaar treden er in mei weer een heel aantal mensen af die een aantal jaren werk voor de kerk hebben
gedaan. Wie acht u geschikt om deze mensen op te volgen? Helpt u meedenken? Formulieren om namen op te geven liggen
klaar in de hal. Wilt u zelf wat tijd vrijmaken voor de kerk? Voor u liggen er zgn. talentenlijsten om in te vullen.

Verjaardagsvisite: op donderdagmorgen 4 februari 2010 worden alle leden in de leeftijd van 75 jaar of ouder, die in de
maanden december 2009 en januari 2010 jarig zijn geweest van harte welkom geheten op de jaarlijkse verjaardagsvisite in
het GKC. We hopen elkaar te ontmoeten tussen 9.45 en 11.30 uur.
Kerk aan de Hoofdvaart
Kerkbalans. ”Een kerk is van blijvende waarde”. Deze week worden de toezeggingsformulieren voor de ‘actie kerkbalans’
door de collectanten weer opgehaald. Op maandag 1 febr. vindt dan de telling plaats. Als wij als kerk het motto
onderschrijven, kunnen en mogen wij ook dit jaar op elkaar rekenen.
Doopzittng. Donderdag 28 januari is er vanaf 20.00 uur doopzitting in zaal 2 van de Fontein (achteringang). Beide ouders van
de te dopen kinderen worden verwacht. De doopdienst is op zondag 7 februari om 9.30 uur.
Jeugddienst. Vandaag is er om 19.00 uur een bijzondere Jeugddienst in de Herv. Kerk. N.a.v. het thema ‘Uw wil geschiede’
gaan we in debat met Job. Medewerking wordt verleend door Akousate uit Dalfsen en ds. J. van Dijk.

