Zondag 3 oktober 2010

Samen gemeente
Interkerkelijk koffieochtend: Dit jaar houden we voor het eerst onze jaarlijkse koffieochtend op dinsdagmorgen 12 oktober in
de Chr. Ger. Kerk aan de Kerkstraat 7 in Dedemsvaart. We beginnen om 9.15 uur en is er oppas voor de kleine kinderen.
Deze morgen zal Aly de Goede uit Ede spreken over het thema: “Leven als dochters van de Koning”. Inl.: tel. 0523-616948.
V&T: Kerk & Israël, met Marius Heemstra uit Hoogeveen op donderdag 7 oktober a.s., van 19.30-21.30 uur in de kerk aan de
Wilhelminastraat.
Zie voor inhoud ook de Samenspraak en onze website.
Verzoekplatenprogramma: dinsdag 5 oktober om 10.30 uur via de kerkomroep; het programma wordt gepresenteerd door
Tieme Bokxem. Verzoekjes voor de volgende maand kunnen aangevraagd worden bij Jannie Prinsen, tel.nr. 0523-612644.
Missie-Zendingskalender. Onder het motto Reiken naar licht-Afrika danst het leven is de Missie-zendingskalender 2011
weer te bestellen. Het thema van de kalender is uitgewerkt door de uit Nigeria afkomstige kunstenaar Tony Nwachukwu.
Hij pleit voor een herwaardering van de Afrikaanse cultuur. Daarbij wil hij mondiale problemen, zoals armoede en
klimaatverandering, onder de aandacht brengen. De afbeeldingen in de kalender, met name batik op linnen, verwijzen naar dit
pleidooi. De intekenlijst voor de kalender ligt vanaf zondag 3 oktober bij de ingang van de kerken.
Open-deur dienst: Vanavond is er weer een Open-deur dienst in de Herv. Kerk m.m.v. ons kerkkoor en er zijn prachtige
liederen om te zingen. Onze voorganger is ds. J. van Dijk. Voorafgaand aan de dienst zingen we al een aantal liederen.
Catechisatie. Maandagavond begint de catechisatie voor 16 jaar en ouder om 19.00 uur in zaal 2 van de Fontein
(achteringang). Deze groep staat onder leiding van ds. J. van Dijk. Op de dinsdagavond is er vanaf 19.00 uur in de kerk aan
de Wilhelminastraat ook een groep onder leiding van ds. G. B. Huiskamp. Als het goed gegaan is, heeft iedereen een
persoonlijke uitnodiging ontvangen. Mocht er iets fout zijn gegaan: weet dat je welkom bent! Tot maandag of dinsdag.
Spreken over preken. 10 oktober a.s. is er weer na de dienst een bijeenkomst. De deelnemers zijn: ds. Huiskamp, de
gespreksleider is Klari Nanning en 5 gemeenteleden. Het doel hiervan is op een positieve en open wijze met elkaar in gesprek
te gaan over preek en eredienst, informatie uitwisseling tussen predikanten en gemeenteleden ter bevordering van de eigen
geloofsopbouw en de geloofsopbouw van onze gemeentes. De punten die van belang zijn uit dit gesprek worden als klein
verslag toegezonden aan de deelnemers. Het onderwerp is "Dankbaarheid", n.a.v. de tekst van zondag 10 oktober uit
Luc.17:11-19. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze vooraf de tekst even doorlezen. Opgave bij Christa Grijsen,
tel. 750221 of christagrijsen@hotmail.com . Voor meer informatie: boekje van Vorming en Toerusting.
ds.
G.Huiskamp
Geloof en duurzaamheid. 4 oktober starten we in de kerk aan de Wilhelminastraat om 19.30 uur met de cursus “geloof en
duurzaamheid”. Doel van de cursus is de bewustwording m.b.t. duurzaamheid onder kerkleden te vergroten. In 3 avonden
leert u een aantal aspecten kennen die een rol spelen bij het duurzaam omgaan met onze (nabije) omgeving. Bent u
geïnteresseerd, dan graag uw opgave bij P. van Slooten, pvs@greenwatt.nl , tel. 618144 of H. Visscher,
havisscher@gmail.com , tel. 616815.
Ambtsdragersconferentie. Uitnodiging aan allen voor de ambtsdragersconferentie op woensdag 27 oktober 2010. Het
onderwerp is "kerk en Israël". De najaarsconferentie zal deze keer in Heemse worden gehouden in gebouw De Arnickshoff.
Aanvang 20.00 uur. Koffie vanaf 19.45 uur. Spreker op deze avond is ds. H. Poot uit Oosternieland. De agenda voor deze
avond is in de zaal verkrijgbaar. Ook belangstellenden zijn van harte welkom. Opgave bij Jolande Assink, Acacialaan 10 te
7707 BH Balkbrug, tel. 0523-657965, email : jassink@hetnet.nl .
Bijbelkring. Op donderdagmorgen 7 oktober komt de Bijbelkring bijeen in de Grote Zaal van de Fontein,
o.l.v. ds. J. van Meerveld. We beginnen om 10.00 uur en sluiten af rond 11.30 uur. We lezen de brief aan de Kolossenzen.
Iedereen is hartelijk welkom!

Kerk aan de Wilhelminastraat
Predikantsvacature: Op de kerkenraadsvergadering van 22 september j.l. is een besluit genomen m.b.t. de vacature welke in
november a.s. zal ontstaan na het vertrek van ds. De Buck. Mede gezien de ontwikkelingen in het samen op weg proces,
maar ook om het werk in en rond de kerk gaande te houden, is besloten om gedurende de vacaturetijd een
interim-predikant te benoemen. Voor een definitieve invulling van de lege plek wil de kerkenraad graag tijd nemen en in
overleg met o.m. commissies, gemeente en Hervormde kerkenraad de mogelijkheden inventariseren. Indien u n.a.v. dit
bericht vragen, opmerkingen of adviezen heeft, dan kunt u die bij voorkeur schriftelijk richten aan een van de beide scribae,
Dineke Linde of Huib Visscher.
Jeugddienst: “De wereld draait door”. Is er in deze wereld nog een lijn te ontdekken? Wat gebeurt er toch veel om ons heen!
Gebeurtenissen en ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. In onze tijd leven veel mensen erg onder stress. Er wordt

ook zoveel van je verwacht! Hoe kom je te midden van die drukte toe aan je broodnodige rust en je innerlijk goed voelen?
Hoe, waar en bij wie kun je rust vinden? En wat kun jij zelf betekenen in deze doorgedraaide wereld? Hierover gaan we het
hebben in een tv-uitzending van “De wereld draait door”. De tafelheer tijdens deze uitzending is Marco Schut. Er komen
boeiende gasten langs en de Jakhalzen zullen een spannend bezoekje gaan brengen aan een interessant persoon! Het koor
Joyful Sound uit Kampen komt zingen. Deze uitzending van “De wereld draait door” is te zien in de kerk aan de
Wilhelminastraat aan de Wilhelminastraat om 19.00 uur op zondagavond 3 oktober a.s. We hopen je daar te zien!
Werkgroep Cultuur: Het kamerkoor Cantus Consort, v.h. Vocaal Ensemble Hardenberg, komt op zaterdag 9 okt. om 20.00
uur een concert in de kerk aan de Wilhelminastraat verzorgen. Dat dit koor bij ons komt zingen is geweldig. Hopelijk komen er
veel mensen genieten van hun zang. Het programma van die avond is aangeplakt op het prikbord. Het richtbedrag is ca. €
6,50.
Verjaardagsvisite: Op donderdagmorgen 7 oktober a.s. worden alle gemeenteleden in de leeftijd van 75 jaar of ouder die in
de maanden mei tot en met september jarig zijn geweest van harte welkom geheten op de jaarlijkse verjaardagsvisite in de
kerk aan de Wilhelminastraat. Ook uw partner of begeleider is van harte welkom. We hopen elkaar te ontmoeten tussen 9.45
uur en 11.30 uur.
Uiteraard zal er weer van alles uit de "oude doos" tevoorschijn worden getoverd door Joop Moes en kunnen we genieten van
een kopje koffie of thee met wat erbij en een borreltje of glaasje fris tot slot.

Kerk aan de Hoofdvaart
Geen mededelingen

