Zondag 2 Jan. 2011
Samen gemeente
Fonteindiensten: In 2011 starten we als gezamenlijke kerken met Fonteindiensten op de zondagavond. Kerkdiensten in een
intieme sfeer van een kleinere zaal. Tijdens die Fonteindiensten willen wij geen gebruik maken van de beamers, maar zingen
we uit het Liedboek van de Kerken en het Evangelisch Liedboek. Het zou gemakkelijk zijn als die liedboeken in de Fontein
aanwezig zouden zijn en daar ook konden blijven liggen. Graag willen wij u verzoeken, als u wel afstand van uw liedboek wilt
doen, dat u een of enkele liedboeken af wilt geven aan de koster Aart Prinsen. Bij voorbaat hartelijk dank.
Workshops 2011: In de kerk ligt een programmafolder met informatie over de workshops fotografie, bloemschikken, Indisch
koken, schilderen en een knutselmiddag voor kinderen. Deze workshops zijn voor iedereen toegankelijk. Neem een folder,
kies een workshop en neem iemand mee! Opgeven kan tot en met 5 januari a.s.
Jeugddienst: Op zondag 16 januari is het weer zover de eerste jeugddienst van 2011. De twee jeugddienstcommissies van
de kerken hebben dit jaar de handen ineen geslagen en staan schouder aan schouder om ook dit jaar weer jeugddiensten te
maken met mooie liederen, leuke koren, toffe filmpjes en grappige sketches. Het thema van de eerste dienst is dan ook hoe
toepasselijk "schouder aan schouder”.
Schouder aan schouder uit hetzelfde hout, met hetzelfde gevoel. Wat er gebeurt alles kunnen we aan. Zolang we maar
schouder aan schouder staan. Schouder aan schouder bouwen we aan een nieuwe gemeente, samen komen we er wel! Een
dienst met samenzang, koorzang, leuke filmpjes en een sketch. Koor Terra Nova uit Nieuwlande verleent medewerking aan
deze dienst. Dominee Huiskamp zal voorgaan in deze dienst die start om 19.00 in de kerk aan de Wilhelminastraat in
Dedemsvaart. We hopen op een leuke dienst!
CATECHISATIE: De groep o.l.v. ds.J.van Dijk komt maandag 3 januari van 19.00-19.45 uur bij elkaar.
BIJBELKRING: Op donderdag 6 januari komen we met de Bijbelkring over de Brief aan de Romeinen vanaf 10.00 uur bij
elkaar o.l.v. ds.J.van Dijk in zaal 1 van de Fontein.

Kerk aan de Hoofdvaart
Post kerkenraad: Voor de kerkenraadsleden die niet beschikken over een emailadres ligt er post klaar in de consistorie
Belijdeniscatechese: Maandagavond 3 januari komen we weer bijeen om 20.00 uur in de Pastorie, Hoofdvaart 5.
Groeigroep: Dinsdagavond 4 januari om 20.00 uur in de Pastorie, Hoofdvaart 5.
Verjaarsvisite:Woensdag 5 januari is er vanaf 10.00 uur weer een Verjaarsvisite voor 75+ en hun eventuele begeleiders in
de Fontein. We hopen op een fijne morgen.
Hongarije: Vanuit de gemeente in Kisoroszi in Hongarije hebben we rond de Feestdagen goede wensen ontvangen. Ellen
Kok heeft verteld over het boekje met persoonlijke wensen van de gemeenteleden voor ons allen.
Op zondagmorgen 16 januari zal de dienst in het teken staan van de uitwisseling met Kisoroszi. We horen Hongaarse muziek,
we zien beelden en we denken na over het belang van de uitwisseling voor hen en voor ons.

Kerk an de Wilhelminastraat
Belijdenis en doop: Op zondag 9 januari hopen Hans en Annemieke Varwijk-Rotensen, Langewijk 115
openbare belijdenis van hun geloof af te leggen.
In deze dienst zullen ze ook hun dochtertje Sophie ten doop houden. Sophie is geboren op 11 november 2010
Bovendien hopen we in die dienst te kunnen dopen:
Lynn Louwdijk, geboren 2 oktober 2010 dochter van Henry en Nathalie Louwdijk, Kelvinstraat 23.
Faylinn Post, geboren 6 juli 2010, dochter van Mireille en Steffan Post, De Magnolia 29
Nieuwjaarsreceptie: Op donderdag 6 januari a.s. houden we onze nieuwjaarsreceptie in de kerk aan de Wilhelminastraat.
We beginnen om 17.00 uur met een drankje en een hapje , waarna we weer gezellig met elkaar aan tafel gaan voor een
broodmaaltijd.Voor vervoer kunt u tussen 12.00- 13.00 uur bellen naar mevr.Huizinga tel. 613071.
Uitnodiging gemeente bijeenkomst: De kerkenraad nodigt u van harte uit voor het bijwonen van een gemeente bijeenkomst
op zondagochtend 9 januari na de kerkdienst. Wij hopen dan ds. van Rheenen uit Zwolle aan de gemeente te kunnen
voorstellen. Ds. Van Rheenen is bereid gevonden gedurende de vacaturetijd onze gemeente van dienst te zijn in voornamelijk
pastorale taken. De kerkenraad heeft een voorlopig besluit genomen rond deze benoeming (voor 24 uur per week). Op 12
januari zal een definitief besluit worden genomen.
Tevens hoopt de kerkenraad u dan de namen van de beroepingscommissie te kunnen noemen.

Uw mening profielschets: De kerkenraad hecht er veel waarde aan uw mening te weten over een profiel van de te beroepen
predikant. Er is al het e.e.a. op papier gezet, maar toch willen wij de komende maand ook uw mening horen. Dit doen we door
het verspreiden van een lijst met kenmerken. Deze lijst zal de komende zondagen op de tafels liggen tijdens de koffie na de
dienst. De kerkenraad hoopt dat u met elkaar in gesprek zult raken en uw mening/reactie wilt geven via de formulieren.
Tevens zult u bij de komende VVB actie een soortgelijke lijst bijgevoegd zien. Ook op die manier kunt u uw mening kenbaar
maken. U kunt de formulieren aan de beide scriba’s overhandigen of deponeren in de paarse bus in de hal.

