Samen gemeente
40-dagenboekje en spaardoosjes campagne Kerk in actie. Volgende week, zondag 7 februari, worden de 40-dagenboekjes weer uitgedeeld, eerder dan normaal 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.
Ontmoetingsavonden. Komende week vindt de eerste van een serie ontmoetingsavonden plaats welke worden
georganiseerd door de wijkteams van beide kerken. De gemeenteleden die wonen in wijk 5 (hervormd) en sectie 5 en 6
(geref.) zijn van harte welkom op donderdag 4 februari om 20.00 uur in de Fontein; de koffie staat klaar vanaf 19.45 uur. Een
tweede avond voor deze gemeenteleden is op 16 februari in de Kerk aan de Wilhelminastraat. Hoewel gemeenteleden uit
deze wijk/secties in het bijzonder en persoonlijk zijn uitgenodigd zijn ook andere gemeenteleden welkom als men niet
aanwezig kan zijn op de avond voor de eigen wijk/sectie of indien men meerdere avonden wil bijwonen.
Boeken/platenmarkt. Komende vrijdag, 5 februari, vanaf 18.00-21.00 uur bent u van harte welkom in De Fontein om uw
e
favouriete 2 hands boeken, CD's of platen te zoeken en te kopen. Ook zaterdag 6 februari staan vanaf 9.00-14.00 uur de
deuren weer open. Naast het zoeken en kopen is het natuurlijk ook een mooi moment om andere gemeenteleden weer eens
te ontmoeten tijdens kop koffie of thee. Dus niet vergeten: boeken en platen kopen!
Orgelconcert. Twee enthousiaste musici, t.w. Stefan en Claartje van Dokkum uit Steenwijk, komen zaterdag 13 febr. in de
Kerk aan de Wilhelminastraat vanaf 20.00 uur een concert geven. Hij als organist en zij als zangeres (sopraan). 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 (Geref.).
Sirkelslag Young: Op vrijdag 5 februari a.s. wordt Sirkelslag Young van 19.15-21.30 uur in de Kerk aan de Wilhelminastraat
gespeeld voor jongeren van 12-16 jaar. Geef je op bij: Aliejenne Beumer, j.a.beumer@gmail.com of 612052/ 06-19843250. 
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Jeugddienst - “LEEF: haal eruit wat erin zit!” en kom naar de jeugddienst op 7 febr. om 19.00 uur in de Kerk aan de
Wilhelminastraat!
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 de Kerk aan de Wilhelminastraat (en niet in de Fontein, zoals elders vermeld) van 18.00-19.15 uur.
Opgave via inschrijf-formulieren, 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 mee
te maken.
SOW Bijeenkomsten: Weekend-catechese op vrijdagavond om 20.00 uur in de pastorie aan de Hoofdvaart.

Kerk Wilhelminastraat
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 de
Kerk aan de Wilhelminastraat. We hopen elkaar te ontmoeten tussen 9.45 en 11.30 uur.
Voor de tulpenliefhebbers. De bestelde tulpen kunnen zaterdag 6 februari tussen 10-12 uur opgehaald worden in de Kerk
aan de Wilhelminastraat. De kleuren zijn rood en geel, wie het eerst komt, wie het eerst maalt! Denkt u ook aan onze website
www.wsdedemsvaart.nl , snuffel er eens rond en laat een berichtje achter!
Groetjes van de Oekraïnereizigers!

Kerk Hoofdvaart
Gemeenteavond. Woensdag 10 febr. is er een belangrijke gemeenteavond in de Fontein. De toekomst van de kerk staat
deze avond centraal in een drietal onderwerpen, t.w. 1- Mogelijke verkoop/herinrichting van deel van het kerkbosje,
2- Gezamenlijke (avond)diensten met ingang van 1 jan. a.s., 3- (financiële) toekomst van onze gemeente. Allemaal bijzonder
belangrijke onderwerpen waar wij zowel oudere maar ook zeker de "jongere" gemeenteleden verwachten: het gaat immers
over de kerk in de toekomst. Mocht er zoveel belangstelling zijn dat de Fontein te klein is dan zullen wij uitwijken naar de kerk.

Kerkbalans: ”Een kerk is van blijvende waarde”. Morgenavond worden in de Fontein vanaf 19.00 uur de enveloppen
ingeleverd voor de “ACTIE KERKBALANS”. Voor de collectanten een woord van dank voor hun inzet om de enveloppen rond
te brengen en weer op te halen. Voor hen en voor u als belangstellende hebben Janny en Aart de koffie klaar staan; een
gemeentelid is bezig geweest om voor de “ knieperties” te zorgen. We zien het eind resultaat met vertrouwen tegemoet.
Diaconie. De noodhulp-collecte van vorige week zondag voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti heeft het enorme
bedrag van € 1641,78 opgebracht. Ook is via de bank een totaalbedrag van € 375,00 als giften ontvangen, zodat de totale
collecte-opbrengst € 2016,78 is. Zoals eerder gesteld, zal de diaconie dit bedrag verdubbelen. Geweldig fijn dat zo’n groot
bedrag kan worden overgemaakt op rekening van Kerk in Actie. Iedereen bedankt die aan deze opbrengst heeft bijgedragen.
Voedselzekerheid. In tal van landen zijn gruwelijke dingen gebeurd (en gebeuren vaak nog steeds) en wordt nu o.a. met hulp
van ‘Kerk in Actie’ gewerkt aan de wederopbouw. Eén van deze landen is Rwanda. Vandaag krijgt u een folder voor de
werelddiaconaat-collecte van volgende week zondag. Het landbouw- en veeteeltproject is tegelijkertijd een leer- en hulpmiddel
voor enkele honderden boeren. Het heeft een grote uitstraling naar de omgeving en draagt bij aan duurzame landbouw en
voedselzekerheid in het westen van Rwanda.

