Zondag 5 september 2010
Samen gemeente
Taizéliederen zingen: A.s. maandag 6 september van 18.45-19.45 uur gaan we weer Taizéliederen zingen. We zullen o.a. de
liederen voor de viering van 17 oktober a.s. oefenen. We oefenen o.l.v. Marjanne Visscher. Een ieder is van harte welkom om
mee te komen zingen. Meer info: Jeltje Nijhuis, tel. 616346 of bhnijhuis@home.nl.
Schotse ontmoeting in de kerktuin aan de Hoofdvaart: Vrijdagavond 17 september staat er een geweldige Schotse
maaltijd voor u klaar in de kerktuin. (Bij slecht weer in het Kruispunt/tent) en natuurlijk kunt u de calorieën vervolgens weer
verbranden door mee te doen aan een aantal Schotse spelen. Maar bovenal belooft het gewoon een gezellige avond te
worden met een hap, een slok en veel plezier en een leuk gesprek. Vanaf 19.30 uur is iedereen van harte welkom. En dat
voor maar € 5! (Wij hopen op een vrijwillige gift voor de stichting Opkikker) Belt u wel even met de fam. Zwiers (tel. 612403) of
fam. Vogelzang (tel. 615348) zodat onze kerkelijke kok weet hoeveel eten ze moet maken.
Startzondag: Zondag 12 september is de start van het kerkelijk seizoen. Het thema van dit jaar is Vol van Hoop. Er is weer
hard gewerkt aan een feestelijke dag en hopelijk komt u die meebeleven. We beginnen de dag met kerkdiensten in beide
kerken waarna u uitgenodigd wordt voor de koffie in de kerk aan de Wilhelminastraat. Na de koffie is er gelegenheid om deel
te nemen aan het workshopprogramma. Aan de kinderen/jeugd is ook gedacht. Voor hen zijn aparte programma's
georganiseerd. Als een rode draad door de dag zijn we aan het Fietsen voor Hoop. Op hometrainers gaan we met elkaar
zoveel mogelijk kilometers fietsen waardoor we veel geld proberen op te halen voor het KWF. De predikanten doen de aftrap.
Fietst u ook mee? Natuurlijk zal de gezamenlijke maaltijd niet ontbreken. We beëindigen de dag om uiterlijk 13.30 uur met een
afsluitende presentatie. U komt toch ook? In de Herv. Kerk gaat het tijdens de dienst geplande kruimelmoment niet door!
Yentil: Op woensdag 15 september is de eerste avond van dit seizoen. Tijdens deze avond zal een modeshow verzorgt
worden waarbij leden van Yentil mee zullen lopen. We hopen heel veel vrouwen te mogen begroeten op deze open avond.
Heb je dus zin om de mode van het komend winterseizoen te zien, kom dan naar de kerk aan de Wilhelminastraat. We
beginnen om 20.00 uur. Neem gezellig je vriendin of buurvrouw mee! Voor info: Marja Bouman, tel. 620124 of Marthilde
Visscher, tel. 616815.
Ouderensoos 'Antenne': Nu de vakantieperiode voorbij is beginnen weer veel activiteiten. Zo ook de ouderensoos van
'Antenne'. Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur zijn we met een leuke en gezellige groep bij elkaar en vermaken we ons met
spel en gesprekjes. Dinsdag 7 september a.s. is onze eerste bijeenkomst in de koffiekamer van de kerk aan de
Wilhelminastraat. We willen graag met wat meer mensen dit seizoen beginnen en doen daarom een oproep aan iedereen die
met ons wil mee doen. U bent van harte welkom. De commissie ouderensoos.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Vakantie: Ds. Huiskamp heeft vakantie van 15 augustus t/m 5 september. Indien bijstand van een predikant gewenst is, kunt
u zich wenden tot ds. P.J. de Buck, tel. 616377.
Fancy Fair: Met veel plezier en gepaste trots mogen wij meedelen dat de opbrengst van de Fancy Fair van afgelopen
zaterdag 28 augustus € 6540 netto heeft opgebracht, Het hoogste bedrag tot nu toe. De winnaars van de diverse attracties
zijn: Gratis vlucht luchtballon: Renske Bakker, De Prunus 49; Sjoelen (dagprijs): Tom van Dijk, Rozenheim 56; Kar met
boodschappen: Carla Dracht, Julianastraat 48; Naam pop raden (Iris): Niet geraden, wordt volgend jaar opnieuw aangeboden.
De stuurgroep fondsenwerving dankt een ieder die, op welke wijze dan ook, heeft bijgedragen aan dit jaarlijkse evenement.
Ook speciale dank aan alle gemeenteleden die gebruikte goederen gratis hebben afgestaan om tijdens de Fancy Fair te
verkopen.
Geboren: Op 27 augustus is Iris Harmke Josephina van Faassen geboren. Iris is de dochter van Sander en Kirsten van
Faassen en kleine zus van Lisa. Ze wonen aan de Adelaarweg 62. Van harte gefeliciteerd!
Geboren: Op 27 augustus is Marit geboren, dochter van Antoinette Omvlee en Richard Stegeman, Het Kienhout 9, 7776 CG
Slagharen.
Oratorium Gebroken Jaren: Op maandag 6 september, 20 uur, beginnen de wekelijkse repetities van Gebroken Jaren. Het
hele oratorium wordt de komende maanden nog een keer doorgenomen, zodat we op 6 november (in Heemse) en op 13
november (in Dedemsvaart) een integrale uitvoering hopen te kunnen verzorgen. Ook wie nog niet eerder heeft
meegezongen, maar vrij gemakkelijk een partij in zich opneemt is van harte welkom om in de resterende, korte tijd deze
inspirerende tekst en muziek met ons mee te zingen! Voor inlichtingen: ds. Pieterjan de Buck.
Kinderkoor Gebroken Jaren: Voor het oratorium Gebroken Jaren willen we kinderen uitnodigen om in november de drie
kinderliederen uit dat oratorium te zingen. Hoe meer mensen meezingen, des te meer wordt deze muziek voor en van ons
allen. We repeteren op vier woensdagmiddagen (zie De Samenspraak van september). Zing je mee? Je kunt je aanmelden bij
ds. Pieterjan de Buck.

Kerk aan de Hoofdvaart
Heilige Doop: Vanmorgen wordt de Heilige Doop bedient aan Rogier Gerrit Hendrik Veerman, de Widtstraat 6. Een
bijzondere gebeurtenis na alle zorgen rondom zijn geboorte. Rogier is geboren op 22 mei jl., elf weken te vroeg. Hij doet het
goed. Een feestelijk gebeuren vanmorgen! Fijn dat u er bij bent om het mee te maken.
H.V.G. 'Tabitha': De startmiddag voor het nieuwe seizoen is a.s. donderdag 9 september van 14.30-16.30 uur in de Fontein,
m.m.v. de mondorgelclub uit Wierden. Gasten zijn van harte welkom. Voor de leden is er van 16.30-18.00 uur nog een
verrassing.
Kerkvisitatie: We hebben bericht ontvangen dat op 9 september a.s. onze gemeente een bezoek zal krijgen van twee
visitatoren nl., ds. M.L. Eigenhuis en dhr. A. van Ittersum, beide uit Kampen. Vertegenwoordigers van verenigingen en
organen zullen door de kerkenraad persoonlijk worden uitgenodigd voor een gesprek in de Fontein. Gemeenteleden die de
visitatoren willen spreken worden uitgenodigd om vanaf 18.45 uur tot 19.15 uur van deze gelegenheid gebruik te maken. Men
wordt verzocht om er rekening mee te houden dat het, omwille van de tijd, een kort gesprek moet zijn. Een gesprek met de
visitatoren hoeft niet alleen klachten of grieven jegens ambtsdragers als onderwerp te hebben. Alle zaken die de gemeente
aangaan en waarvan men vind dat de visitatoren daarvan op de hoogte gesteld moeten worden kan men aan de orde stellen.
Als afsluiting van de visitatie wordt er een kerkenraadsvergadering gehouden.
Wij spreken de hoop uit dat het bezoek van de visitatoren aan de bedoelingen en verwachtingen zal beantwoorden. Wij
bidden dat God er Zijn zegen aan zal geven.

