Zondag 3 april 2011
Samen gemeente
Jeugddienst. Kom allen vanavond naar de jeugddienst in de kerk aan de Wilhelminastraat om 19.00 uur. Deze dienst, die
geheel wordt verzorgd door Gospelband Sjem, wil haar publiek meenemen op een muzikale reis, welke voert langs prachtige
ingetogen ballads, stevige rocky popsongs en mooie up-tempo nummers naar de kern van haar boodschap. Deze boodschap
vertelt dat God Liefde is en Hij onvoorwaardelijk naast ons wil staan op onze levensreis.
Bidden (met kinderen). Op donderdag 20 januari 2011 kwamen we bijeen met een aantal ouders, waarvan in 2010 in de
Gereformeerde Kerk of in de Hervormde Kerk een zoon/dochter was gedoopt. Men gaf aan wel meer van zulke bijeenkomsten
te willen, die zijn toegespitst op opvoeden in geloof. Er werd afgesproken dit seizoen nog een keer bij elkaar te komen. Deze
avond wordt gehouden op maandag 4 april om 20.00 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat met als thema: Bidden (met
kinderen). Wie belangstelling heeft, is van harte welkom.
Belijdeniscatechese. Maandagavond 4 april om 20.00 uur in de pastorie aan de Hoofdvaart.
Taizéliederen zingen. Maandag 4 april van 19.00-20.00 uur gaan we met elkaar liederen van Taizé zingen in de kerk aan de
Wilhelminastraat.
Een ieder is welkom!
Bijbelkring: Donderdagmorgen 7 april komt de Bijbelkring o.l.v. ds. J. van Meerveld bijeen om 10.00 uur in De Fontein.
Kerkgebouwen. Denk mee en lever uiterlijk 15 april uw suggestie in voor een nieuwe naam voor één of beide kerkgebouwen.
Er zijn uit beide gemeenten al vele suggesties binnengekomen maar de commissie heeft graag de keuze uit nog veel meer
namen. Dus aarzel niet en denk mee!
Uw mening over kerkdiensten in de Fontein. De beide kerkenraden horen graag uw mening over de avonddiensten in
De Fontein. Om een goed beeld te krijgen van wat de gemeente vindt, willen wij u een paar vragen voorleggen. U hebt daarom
bij deze nieuwsbrief een briefje ontvangen met 2 vragen: Wat vindt u van de Fonteindiensten, en wat is er volgens
u voor verbetering vatbaar. We nodigen u graag uit uw reactie te geven, ook al bezoekt u de diensten niet of nauwelijks.
De ingevulde briefjes kunt u t/m 17 april deponeren in de doos die in de hal van beide kerken staat. Alvast dank voor uw
deelname.
Campagne Kerk in Actie 2011: “IK ZIE JE !!!” Week 4. Open je ogen voor ... de toekomst van kinderen. Scholing voor blinde
Palestijnse kinderen. In het dorp Beit Jala bij Bethlehem staat de blindenschool Al Shurooq. Dertig Palestijnse kinderen wonen
hier in het internaat en gaan er naar school. De overheid kan slechts de helft van het loon van de docenten betalen. En de
ouders kunnen vaak het schoolgeld niet opbrengen. Kerk in Actie vraagt ook om uw gift zodat ook volgende generaties blinde
kinderen hier onderwijs mogen ontvangen. Ziet u ook naar hen om?
40dagenboekje. U kunt nog steeds een bijdrage geven voor het boekje. De spaarbusjes, met opschrift 40dagenboekje 2011,
blijven tijdens de veertigdagentijd staan bij de ingang van de kerk. Als u nog niet mee spaart voor de campagne: dat kan nog
altijd. Er zijn nog doosjes over. Meedoen is mooier dan toekijken.
Paasgroetenactie 2011 - zondag 10 april. Vanuit de Protestantse Kerken in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar
weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland, als een bemoediging. De boodschap van Pasen, de opstanding
van Christus, vertelt ons dat we - ook al is dat in wankel evenwicht - kunnen opstaan en weer verdergaan.
Paasactie diaconie. 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 hen gedacht wordt. We hebben hiervoor namen en adressen nodig.
In de hal van beide kerken staat er, van 27 maart tot en met 17 april, een doos met daarop "Paasactie". Hierin kunt u een
naam met adres deponeren. Mailen kan ook: depaasactie@gmail.com. Voor informatie: zie de Samenspraak van april.
The young Messiah. Op Palmzondag 17 april is er om 19.00 uur een bijzondere dienst in de kerk aan de Wilhelminastraat. In
het jaar 1743 componeerde Georg Friedrich Händel in slechts 3 weken tijd zijn "Messiah”, een meesterwerk in de klassieke
muziek. De Engelse componist-arrangeur Tom Parker maakte met een moderne bewerking dit meesterstuk toegankelijk voor
een groot publiek: "The Young Messiah". Koor en orkest werden daartoe aangevuld met moderne solisten en een ritmesectie.
De SOW groep Bergentheim zal The Young Messiah op 17 april uitvoeren. Er wordt in het Engels gezongen, terwijl de verteller
het verhaal in het Nederlands vertelt. The Young Messiah: een belevenis voor jong en oud als een opmaat naar Pasen.

Kerk aan de Hoofdvaart
---

Kerk aan de Wilhelminastraat
Clubwerk Antenne. Wanneer u dit leest zijn wij al bijna weer op de terugweg van ons clubkamp. Wij zijn dit keer naar
Westdorp (dichtbij Borger) geweest. Ons thema van dit weekend was: ''Durf jij de beproeving aan? Dan kun je met ons op
clubkamp gaan!''. We hebben verschillende smaaktesten gedaan en ook hebben we een bijbelverhaal gelezen over de
beproeving van Jezus. Iedereen heeft een papiertje gemaakt en heeft daarop zijn/haar eigen beproeving opgeschreven. Dit
zullen we t.z.t. ophangen in de kerk, zodat u dit kunt bewonderen.

Verjaardag 75+. Op donderdag 14 april houden we weer een bijeenkomst voor iedereen die in de periode van februari en
maart 2011 zijn of haar verjaardag heeft beleefd in de leeftijd van 75 jaar of ouder. U bent van harte welkom met partner of
begeleider, bezoekmedewerker en/of sectieleider in de kerk aan de Wilhelminastraat. Als het goed is gegaan, hebt u daarvoor
ook een persoonlijke uitnodiging gehad. Hebt u die niet gehad, beschouwt u deze mededeling als uitnodiging. Dit keer is de
uitnodiging ook gericht aan diegenen in dezelfde leeftijd, die jarig zijn geweest in de periode oktober 2010 t/m januari 2011 en
die op de vorige bijeenkomst niet zijn geweest omdat ze geen uitnodiging hebben ontvangen. De zaal is open om 9.45 uur; we
beginnen om 10.00 uur en eindigen om 11.30 uur. Het wordt weer een gezellig samenzijn, met een verrassend programma.
Paaskaarten. In de kleine hal, bij de standaard met kaarten, vindt u ook weer een uitgebreide serie paaskaarten. Beslist de
moeite waard om even een kijkje te nemen.
Concert. Op zaterdag 16 april 2011 is er een afdelingsconcert van de KCZB, afdeling Overijssel, in de kerk aan de
Wilhelminastraat, aanvang
20.00 uur. Te Deum heeft de organisatie van deze avond op zich genomen. Er zullen 4 koren aan meewerken.
Voor info: G. Colenbrander, tel. 612615.

