Zondag 6 februari 2011
"Elke zaterdagavond om 19.00 uur vindt de weeksluiting plaats in
“De Meent” in Zorgcentrum Avondlicht. Allen hartelijk welkom."

Samen gemeente
Gez. ontmoetingsavond: Maandagavond 7 februari is de eerste gezamenlijke ontmoetingsavond van wijk 4, een deel van
wijk 3 van de Herv. Kerk samen met sectie wijken 1, 2 en 3 van de Geref. Kerk. Deze avond wordt gehouden in de Fontein en
begint om 20.00 uur. De koffie en thee staat om 19.45 uur voor u klaar.
Catechisatie: De groep o.l.v. ds. J. van Dijk komt maandag 7 februari van 19.00-19.45 uur bij elkaar.
Belijdeniscatechese: Maandagavond 7 februari om 20.00 uur in de Pastorie, Hoofdvaart 5.
Bijbelkring: Dondermorgen a.s. om 10.uur in de grote zaal van de Fontein o.l.v. ds. J. van Meerveld.
Kerk en Samenleving: In 1953 braken de dijken in Zeeland en werd een groot deel van ons land overspoeld. In Pakistan
kwamen mensen in actie en zamelden geld in voor Nederlandse slachtoffers. Afgelopen zomer draaiden de rollen om en
Nederland steunde de noodhulpverlening. Maar het leven van veel Pakistani is nog lang niet zoals vroeger. Vandaag is de
diaconiecollecte o.a. voor het werk van Kerk in Actie in Pakistan. Want Kerk in Actie was voorafgaand aan de
overstromingen al actief en blijft dat ook door achtduizend arme boerengezinnen te helpen om hun landbouw op orde te
krijgen. Ze krijgen grondstoffen en leren om milieuvriendelijk en efficiënt hun land te bewerken. Hun oogst verbetert en ze
hebben meer financiële zekerheid.

Kerk aan de Hoofdvaart
H.V.D.: De medewerkers van de H.V.D. worden uitgenodigd voor een toerustingsmiddag op 7 februari 2011 om 14.00 uur in
het Kruispunt (let op: NIET in de Fontein). Ds. van Dijk verzorgt deze middag en deze middag heeft als onderwerp: "Bidden".
Graag tot ziens op 7 februari. Namens het bestuur, Rika Everhardus, tel. 616291.
Onder schooltijd: Woensdag a.s. vanaf 9.45 uur komen we o.l.v. ds. J. van Dijk bijeen bij Jannie Lok, Diepenbrockstraat 19.
Boottocht: De jaarlijkse boottocht wordt dit jaar gehouden op dinsdag 7 juni. De reis gaat dit jaar via Zwartsluis naar Urk.
Vertrek is om 8.45 uur vanaf de kerk aan de Hoofdvaart. Om ± 18.00 uur zijn we weer in Dedemsvaart terug, waar ons dan de
afsluitende broodmaaltijd staat te wachten. Opgave voor deze toch kan bij E. Holtvoort, tel. 614922 of bij D. van der Hoek, tel.
615170. Let op: VOL = VOL.

Kerk aan de Wilhelminastraat
175-jarig bestaan: Op 15 mei a.s. bestaat onze kerkgemeenschap 175 jaar. De kerkenraad wil hieraan graag op bescheiden
wijze aandacht besteden. Er zal o.m. een fototentoonstelling worden samengesteld. Hiervoor vragen wij van u foto's van
verenigingen, activiteiten, jubilea enz. uit het verleden van onze kerk. Kunt u ons hieraan helpen, geef ze dan, zoveel mogelijk
voorzien van namen, in een enveloppe met uw naam, af bij onze koster. Er wordt een kopie van gemaakt
en u krijgt ze terug. Alvast bedankt. Werkgroep Cultuur. (Kerk aan de Wilhelminastraat)
Taizékoor: Maandag 7 februari mogen we weer Taizéliederen zingen van 19.00-20.00 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat.
Wees welkom!

