Zondag 5 dec 2010 2e Advent
Samen gemeente
Catechisatie: Maandag 6 dec. is er catechisatie vanaf 19.00 uur in zaal 2 van de Fontein o.l.v. ds.J.van Dijk
Kerstpakketten: Op 18 december worden door de gezamenlijke diaconieën in de Fontein weer kerstpakketten gemaakt voor
gezinnen en alleenstaanden, die het financieel niet breed hebben. Van 10.00 tot 12.00 uur kunnen ook artikelen worden
ingebracht door gemeenteleden en anderen. Weet u nog iemand, die een extraatje kan gebruiken, geef het door. Het kunnen
ook mensen zijn, die geen lid zijn van onze kerken. De locatie is dit jaar de Fontein. U kunt ook een gift overmaken naar een
van de volgende bankrekeningnummers: 31.29.61.944 van de Diaconie Hervormde Gemeente of 31.29.94.311 van de
Gereformeerde Diaconie.
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het januarinummer is zaterdag 11 december 2010 om 17.00 uur. S.v.p. uw kopij
voorzien van uw naam en telefoonnummer, zodat we in geval van vragen contact met u kunnen opnemen. U kunt uw kopij
aanleveren per email via de.samenspraak@gmail.com. U kunt de tekst ook in beide kerken in de daarvoor bestemde bus
(gereformeerde kerk) of postvakje (hervormde kerk) deponeren. Wilt u in de onderwerpregel, de titel van het artikel en de
rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?

Kerk aan de Wilhelminastraat
Kindernevendienstproject advent en kerst 2010. In de adventstijd lezen we in de kerk uit het boek Micha. Micha is een
profeet die goed om zich heen kijkt. Hij ziet dingen en brengt dingen aan het licht. Hij laat ons verschillende dingen zien,
goede maar ook slechte dingen, maar ook leuke en mooie. Als je wilt zien waar Micha het over heeft, moet je wel goed kijken.
Kijkt u/kijken jullie met ons mee?
Sri Lanka : Op 17 februari a.s. ga ik samen met 3 klasgenoten voor 3 maanden naar Sri Lanka. Binnen een weeshuis voor
verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapte meisjes en vrouwen zullen wij ons afstudeeronderzoek gaan doen en tevens
vrijwilligerswerk. Graag willen wij geld inzamelen voor het weeshuis. Daarnaast willen we geld ophalen voor de organisatie,
die deze projecten mogelijk maakt. Deze organisatie, Projects Abroad, start nieuwe projecten op of biedt bestaande projecten
financiële ondersteuning. Tijdens de ochtenddienst van 12 december zullen wij na afloop van de dienst Wilhelmina
Pepermunt verkopen voor dit goede doel..mvg. Anne-Marijn Batterink
Zangdienst: zondagavond 12 december 3e Advent. Het thema is “Emanuel” (God zij met ons) We gaan passende liederen
zingen in deze adventstijd.
Kniepertjes-en-rolletjes-verkoop ‘Te Deum’. Net als vorig jaar bakken wij ook dit jaar weer kniepertjes en rolletjes voor
verkoop op de kerstmarkt op 10 en 11 december. Deze zijn vanaf heden ook vooraf te bestellen. Ze worden dan bij u thuis
bezorgd. Kosten: kniepertjes en rolletjes: 10 st. voor € 1,50, 20 st. voor € 2,50, 30 st. voor € 3,50. De bestelling kunt u
opgeven bij: Hillie Otter, tel. 612606, Diny Visscher, tel. 614367, of Kunna Kolkman, tel. 615161, of per e-mail:
kunna@ziggo.nl. De activiteitencommissie Chr. Gem. Zangvereniging ‘Te Deum’.
Nieuwe lectoren: In de vorige nieuwsbrief stond een verzoek geplaatst voor nieuwe lectoren, die zo'n drie a vier keer per jaar
medewerking willen verlenen aan de eredienst middels het verzorgen van de schriftlezing(en). Er hebben zich inmiddels twee
nieuwe lectoren gemeld: heel fijn! Toch zou het helemaal mooi zijn wanneer er zich tenminste nog eentje aanmeldt. Was u er
nog over aan het denken, belt of mailt u dan alsnog naar Alice Bijker, tel.: 616288, e-mail:alice.bijker@ziggo.nl. Iedere reactie
is meer dan welkom!

Kerk aan de hoodvaart
H.V.D. (Hervormde Vrouwendienst): Dinsdag 14 december 2010 hopen we het Kerstfeest voor ouderen (vanaf ongeveer 65
jaar) in onze gemeente te vieren. De middag begint om 15:30 uur in de Fontein. Er is een gezamenlijke broodmaaltijd. Wilt u
zich van te voren opgeven? Dit kan tot en met vrijdag 10 december bij: Mevr. G. L. Nijboer tel. 614945, Mevr. A. Siegers tel.
612008 of mevr. J. Naber tel: 614996. Ook als u geen vervoer heeft, kunt u dit doorgeven aan bovengenoemde personen. U
bent van harte welkom.
Dienst van Schrift en Tafel: Op de 2e zondag van Advent volgen wij het project van Kind op Zondag en staan wij stil bij de
profetie van Micha over het komende vrederijk. Thema: Staakt uw wild geraas! Deze morgen is de viering van Schrift en Tafel
in onze kerk een zittende viering d.w.z. brood en wijn worden de rijen doorgegeven. Wilt u in de oost- en westvleugel zoveel
mogelijk plaatsnemen in de middenvakken. Vanavond is de viering een Tafelviering. We vormen met onze stoelen een kring
rond de Tafel. Er zijn zowel ’s morgens als ’s avonds twee bekers: de beker met een blauw lint bevat druivensap, de andere
avondmaalswijn.
Groeigroep: Dinsdagavond 7 december is de Groeigroep om 20.00 uur in de pastorie aan de Hoofdvaart 5.
Bijzondere “jeugddienst” : Zondagmorgen 19 december, vierde Advent, is er om 9.30 uur een bijzondere dienst die het
midden houdt tussen een jeugddienst en een gewone dienst. Noem het een dienst voor jong en oud met als thema: Beelden

van hoop. Misschien zou je het met een knipoog ook wel “een anders dan anders kerken dienst” kunnen noemen. In de
dienst hebben we een aantal elementen van jeugddiensten, waardoor bezoekers werden geraakt en die voor ons gevoel ook
een bredere groep kunnen aanspreken, een plek gegeven. Het Adventsproject van de kindernevendienst rond de profeet
Micha, waarbij de verwerking elke zondag op zichzelf staat, komt aan bod. De groep Ruach Musterion uit Dedemsvaart
(www.ruachmusterion.nl) begeleidt alle liederen. Eigenlijk is het een dienst, die je niet mag missen!

