Samen gemeente
Ontmoetingsavonden: Komende week vindt de tweede van een serie ontmoetingsavonden plaats welke worden
georganiseerd door de wijkteams van beide kerken. De gemeenteleden die wonen in wijk 8 (hervormd) en sectie 25 + 26 + 27
(gereformeerd) zijn van harte welkom op woensdag 10 februari om 20.00 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat (koffie/thee
vanaf 19.45 uur). Andere data waarop deze wijkteams ontmoetingsavonden organiseren zijn op 16 februari en 4 maart
Hoewel gemeenteleden uit deze wijk/secties in het bijzonder en persoonlijk zijn uitgenodigd voor de avond op 10 februari 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.
40dagenboekje en spaardoosjes: Vandaag worden de 40dagenboekjes ( kosten € 1,20) en spaardoosjes van de campagne
" HET KAN! Sta op voor een beter wereld" uitgedeeld.Een week eerder dan normaal ( dit i.v.m. de scholendienst op 14 febr.)
De veertigdagentijd begint op woensdag 17 febr. en vanaf dat moment kunt u dagelijks gebruik maken van het
40dagenboekje. We hopen dat veel mensen weer meedoen met de spaaractie, die 6 weken duurt. Zes weken sparen voor
mensen die het minder hebben dan wij. In Avondlicht worden de boekjes op zaterdag 13 febr. na de weeksluiting uitgedeeld,
en de ontvangers van de nieuwsbrief krijgen de boekjes en doosjes op vrijdag 12 febr.
Orgelconcert, zaterdag 13 febr. om 20.00 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat. Stephan(orgel) en Claartje van Dokkum(
sopraan) geven een concert in de kerk aan de Wilhelminastraat. Op het programma staan werken van o.a. J.S.Bach,
J.L.Krebs, G.Young, C.de Wolf en F.Asma. Omdat de reacties op hun vorige optreden in de kerk aan de Wilhelminastraat zo
positief waren, hebben we ze nog een keer weer uitgenodigd. Wij hopen dat u dit gebeuren ook wilt meemaken. Het
richtbedrag voor de collecte aan het eind is € 6,50.
Sobere maaltijd, woensdag 17 febr. in de kerk aan de Wilhelminastraat. Ook dit jaar houden we aan het begin van de
veertigdagenperiode voor Pasen weer een sobere maaltijd. Dit keer in de kerk aan de Wilhelminastraat ( van 18.00 -ong.19.15
uur). Zelf bord, mok en bestek meenemen.
Opgave kan via de inschrijfformulieren die in de hal(len) liggen, of bij Fenny Zomer ( tel. 613791) of Thea Zandbergen
( tel. 06-52545134). U komt toch ook!!
Sirkelslag: Afgelopen vrijdag 29 januari heeft een team van 6 kinderen meegedaan aan het spel sirkelslag Kids. Ze streden
tegen andere groepen in de regio. Hoewel we natuurlijk hoopten op de eerste plek, is het de 10de plek geworden. In onze
regio deden in totaal 37 groepen mee! Foto’s van dit spel zijn te vinden op de website: www.pkn-dedemsvaart.nl
Basiscatechese: Zondag 14 februari is er basiscatechese voor groep 7 en 8 in de gereformeerde kerk. Je bent welkom
tijdens de dienst en komt met de zegen weer in de kerk. Zo tegen half10 staat de thee en ranja klaar in het zaaltje boven
Voorbereiding rond Pasen: A.s. maandag gaan we met een groepje aan het werk om de diensten en de paaswake in de
stille week voor te bereiden.Wie zin heeft om mee te doen is a.s. maandag welkom om15:00 in de kerk aan de
Wilhelminastraat Informatie bij
ds G. Huiskamp tel 616557

Kerk aan de Wilhelminastraat
Noodhulp Haïti;
Naast de collecteopbrengst van 25 januari ad € 1.486,04 zijn er op de rekening van de diaconie nog 18 giften
binnengekomen met een totaal van € 1.130.
Samen met deze giften heeft de actie dus een geweldig totaal van € 2.616.04 opgebracht. Zoals toegezegd heeft de diaconie
dit verdubbeld en een totaal bedrag van € 5.232,08 overgemaakt aan Kerk in Actie.
Uiteraard iedereen bedankt voor de liefdevolle en ruimhartige bijdragen.

Kerk aan de 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.
Voedselzekerheid: Vandaag is de diaconie-collecte bij de uitgang bestemd voor landbouwprojecten van Kerk in Actie in
ontwikkelingslanden. In Rwanda bijvoorbeeld is de grond vruchtbaar, maar door gebrek aan landbouwkennis is de opbrengst
te laag. De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda is daarom een training gestart. De boeren en de boerinnen
krijgen agrarisch onderwijs, maar leren ook meer over gezondheid, voeding en omgaan met geld. De training heeft een
praktijkgerichte insteek. Het resultaat is heel goed. Uit onderzoek blijkt dat de opbrengst van de boeren na een training
aanzienlijk stijgt. De boeren zijn leergierig en willen graag vervolgcursussen. Helpt u mee om dat mogelijk te maken?
ONDER SCHOOLTIJD: ds.J.van Dijk Woensdag 10 februari komen we vanaf 9.45 uur bijeen bij Jannie Lok, Adelaarweg 12

ONTMOETINGSGROEP; ds.J.van Dijk Maandag 8 februari is onze schoolcatecheet Y.Kuik-Hartog vanaf 20.15 uur bij ons te
gast in de Fontein. Zij vertelt ons vanuit haar werk als godsdienstjuf op basisscholen over kind en geloof. Van harte welkom.
Bijbelkring o.l.v. ds J.van Meerveld komen bijeen op dinsdagmorgen 9 februari om 10.00 uur in de Fontein.
We lezen Handelingen 16 : 14 e.v.! Welkom!
Scholendienst: Volgende week zondagmorgen mogen wij als gastvrije gemeente de kinderen met familieleden en de
leerkrachten van “De Ark”ontvangen.Op woensdagmorgen 10 februari zullen de groepen van school een bezoek brengen aan
de kerk. Fijn en mooi dit contact met de scholen!
Kerkbalans: Een woord van dank aan alle gemeenteleden, die hun steentje hebben bijgedragen aan de actie kerkbalans.
Maar bovenal ook een woord van dank aan de collectanten, die bij dit echte winterweer diverse keren op pad zijn geweest.
Ontmoetingsavond Doopouders: Op dinsdagavond 9 februari hopen wij de ouders die hun kindje hebben laten dopen in
2008/2009 om 20.00 uur in de Fontein te ontmoeten. Op deze avond worden ook de doopschakels aan de ouders gegeven!
Afwezigheid ds J.van Meerveld:Ds J.van Meerveld is afwezig van woensdagmiddag 10 februari t/m zaterdag 13 februari.
Voor dringende pastorale hulp kunt u contact opnemen met dhr E.Nijboer of met ds J.van Dijk.

