Zondag 4 september 2011
Samen gemeente
Cabaretier te gast in jeugddienst: Vanavond is Kees Versteeg, de winnaar van het christelijk cabaretfestival
Kleinzalig 2008, te gast in onze kerk. “Mooi is anders” is de naam van zijn tweede voorstelling die gaat over
uiterlijke schoonheid en innerlijke leegheid. Dit doet hij met opmerkelijke en soms pijnlijke eerlijkheid, sterke
liedjes en droge, diepzinnige humor. Een programma vol leegheid en inhoud. Nieuwsgierig? De dienst start om
19.00 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat.
Muziekprogramma. Dinsdagmorgen 6 september vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor de luisteraars van kerktelefoon en de kerkomroep. Het wordt deze keer
gepresenteerd door Renske Bakker. Verzoekjes hiervoor kunnen nog steeds worden aangevraagd voor de 15e van
de maand bij Janny Prinsen, tel. 612644.
Ouderensoos. Na de zomervakantie begint ook de ouderensoos van Antenne weer. Aanstaande dinsdag, 6 september
om 14.00 uur, is iedereen weer welkom in de koffiekamer van de kerk aan de Wilhelminastraat. We zouden ook
graag weer wat nieuwe gezichten willen zien! De soosleiding.
Brongroep/ Groeigroep. Dinsdag 6 september hopen we voor de eerste keer bijeen te komen. We beginnen in de
pastorie aan de Hoofdvaart 5 (voor de kerk), om 20.00 uur. Iedereen die meer wil weten over Leven uit de Bron is
hartelijk welkom op deze avond, waar we kennis met elkaar maken en ook vooruit kijken naar de komende
avonden.
Gezamenlijke startavond christelijke vrouwengroepen: Wij nodigen u uit voor de gezamenlijke startavond, die
gepland is D.V. op woensdag 7 september in De Fontein. Om 19.45 uur staat de koffie/thee voor u klaar. Drs.
P.E.G. Wiekeraad spreekt deze avond over “Voedsel, en wat de Bijbel er over zegt”. Gasten zijn van harte welkom.
Startzondag 11 september. Volgende week zondag 11 september is er ’s morgens geen dienst in de kerk
Wilhelminastraat en in de kerk Hoofdvaart gaan in de gezamenlijke dienst voor ds. J. van Dijk en ds. G.C. van
Rheenen.
Bijbelkringen. Er bestaat enige onduidelijkheid over de datum waarop de beide Bijbelkringen in De Fontein starten.
De Bijbelkring West o.l.v. ds. J. van Meerveld begint op donderdag 22 september. De Bijbelkring Oost, waarin we
o.l.v.
ds. J. van Dijk ‘met Marcus het jaar door gaan’, begint op donderdag 29 september. Dit wijkt dus af van wat in de
nieuwe Samenspraak van september vermeld staat.
Gratis e-card in ziekenhuis. Het is mogelijk om bij de Isala klinieken in Zwolle gratis een kaartje bij de opgenomen
patiënten te laten bezorgen op hun kamer. Deze kaarten kunnen via www.isala.nl besteld worden.
Kerk Hoofdvaart
Heilige Doop. Vanmorgen hopen we de Heilige Doop te bedienen aan Lynde Menzo, Cavaljéstraat 7,
Hendrik Johannes Bram Hoogeveen, Mahlerstraat 42 en Aloys Janey Eilert, De Magnolia 41.
Verjaarsvisite 75+. Woensdagmorgen 7 september houden we de verjaarsvisite voor alle gemeenteleden die in de
afgelopen twee maanden jarig waren en hun partner. Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar in De Fontein.

Collecteopbrengsten 28 augustus:
Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 257,67; Kerk en Samenleving/Diaconie: € 326,56; Opendeur/zangdienst: € 178,30.
Kerk Wilhelminastraat
Waarneming ds. Huiskamp: In de periode van 20 augustus t/m 11 september is ds. G.B. Huiskamp niet beschikbaar.
Voor pastorale bijstand in wijk Zuid neemt ds. Van Rheenen waar (tel. 038-3374368 of 06-48634432).
Heilige Doop en Belijdenis. Vandaag hopen we de doop te bedienen aan Henry Luciano Yavairo Borghuis, zoon
van Titha en Henny Borghuis, Markt 11 en aan Eline Julia van Wezel, dochter van Raymond en Janneke van
Wezel, De Aalscholver 16. Janneke van Wezel wil graag belijdenis afleggen van haar geloof.
Geboortebericht ontvingen we van Mark en Henriëtte Hein, Ridderspoorstr. 18, over de geboorte van Ruben. Ruben
werd geboren op 17 augustus en is een broertje voor Merel. Van harte gelukgewenst met dit wonder van nieuw
leven in huis!
Fancy Fair 27 augustus 2011. Een grandioos succes. Deze kwalificatie is zeker gepast wanneer we spreken over
onze
7e Fancy Fair van zaterdag 27 augustus. De opkomst was massaal, de organisatie perfect en de opbrengst de
hoogste
tot nu toe, te weten: € 7803,00. Alle deelnemers aan deze dag via deze weg nogmaals hartelijk dank! De winnaars
van de verlotingen zijn: - Ballonvaart: Iwan Schuurhuis, Lepelaarweg; - Picknickbank: Hans Niezink,
Schubertstraat.
De winnaars van "Raden maar" zijn: - Boodschappenkar: fam Hein, Judith van Marlelaan; - Inhoud pot met
schroeven: dhr.G.Batterink, Prins Bernhardstraat.
Taizéliederen zingen. Maandag 5 september gaan we weer Taizéliederen zingen van 19.00-20.00 uur in de kerk aan
de Wilhelminastraat.
Marjanne Visscher zal ons begeleiden. Kom, wees welkom en zing met ons mee!
Voor de zangliefhebbers onder u. Ter herinnering aan de leden, en als oproep voor hen, die het leuk lijkt om mee te
komen zingen, Chr. Gem. Zangver. "Te Deum" start de repetities weer op dinsdag 6 september van 19.45-21.45 uur
in de kerk aan de Wilhelminastraat. Leden, probeer er allen te zijn en neem eens een andere zangliefhebber mee.
Het is voor belangstellenden altijd mogelijk eens een avond te komen "proefdraaien", zodat u weet wat we zoal
doen op een avond. PR-cie, Lenie Boeijenga.
Vorming en Toerusting m.b.t. Kerk & Israël. Woensdag 14 september in De Antenne van 19.30-21.30 uur.
Onderwerp: Ontmoeting met Israël: Volk, Land en Religie. Inleider: mevr. Els van Diggele. Kosten € 5,00 incl.
koffie/thee.
Aanmelden bij Gé Batterink-Nijwening, tel. 638388. Over de inhoud van de avond, zie De Samenspraak.
Collecteopbrengsten 28 augustus:
Kerk & Samenleving: € 200,00; Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 291,00; Kindercollecte: € 4,42; totaal € 57,24.

