Zondag 6 maart 2011
Samen gemeente
Jeugddienst: "Wat als mijn wieg bij de buren stond..?". Wat nu als je geboren was bij de islamitische of niet-gelovige buren?
Was je dan nu ook Christen geweest? Of had je dan Allah aanbeden in plaats van God? Wat als je geboren wordt in een ander
gezin, met een ander geloof, dan kan je daar niets aan doen....toch? Of wel... Wat, als je in een heel ander land geboren was?
Stel, jouw wieg stond in India, was je dan Hindoe geweest? Wat zijn de overeenkomsten tussen de verschillende geloven? Is
Allah niet gewoon dezelfde als "onze" God? Over dit dilemma zullen we het vandaag,
zondag 6 maart, gaan hebben tijdens de jeugddienst om 19.00 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat. Ds. Breunesse uit
Hardenberg zal de dienst leiden. Het belooft een prikkelende en inspirerende dienst te worden!
Sobere maaltijd: a.s. woensdag, 9 maart, wordt van 17.45-18.45 uur de traditionele sobere maaltijd gehouden aan het begin
van de veertigdagentijd. U kunt zich opgeven bij Magriet Lamberink, tel.614668 (G.K.) en Thea Zandbergen,
tel. 06-52545134 (H.K.)of via de inschrijfformulieren die op de prikborden hangen. Neem zelf een diep bord of soepkom én
bestek mee. Na de maaltijd wordt er een collecte gehouden voor de campagne ”IK ZIE JE!!” en voor de vastenactie die in het
teken staat van de Filipijnen (organisatie: Prot. Zendingscommissie en R.K.geloofsgemeenschap St.Vitus).
Biddag 2011. Misschien hebben jullie gemerkt dat de dankdag dienst voor kinderen de laatste keer niet is doorgegaan. Dit
kwam omdat het niet lukte de organisatie rond te krijgen. Maar nu hebben we goed nieuws; we gaan onze talenten bundelen
samen met de mensen van Chr. Geref. Kerk hier in Dedemsvaart. Twee kerkenraden (Chr. Geref. en PKN ) hebben besloten
voortaan samen 1 kinderdienst te organiseren. Biddag in het kerkgebouw van de Chr. Geref.kerk
(Immanuel kerk) en dankdag in het gebouw van PKN (de kerk aan de Wilhelminastraat). Omdat de diensten heel veel op
elkaar lijken, zullen jullie weinig verschil merken. Alleen nog meer kinderen met wie we samen naar de verhalen van de Here
Jezus kunnen luisteren. Ook willen we samen bidden en danken voor alles wat we van God onze vader krijgen. We zijn met
een enthousiast team bij elkaar gekomen en hebben voor 9 maart een leuke, leerzame en actieve dienst voorbereid.
Wij hebben er zin in: jullie komen toch ook!! Dus, 9 maart in de Christelijk Gereformeerde kerk, Kerkstraat 7..… tot dan!!
Oh ja, het begint om 14.00 tot ca. 15.30 uur en je ouders zijn ook van harte welkom.
40dagenboekje: Vandaag, 6 maart, worden bij de ingangen van de kerken de 40dagenboekjes én de spaardoosjes van de
campagne “IK ZIE JE!!!” uitgedeeld. Het boekje wordt in Avondlicht ná de weeksluiting van 5 maart uitgedeeld. De kosten van
het boekje bedragen €1,20 (meer geven mag natuurlijk ook). We hopen dat u de rust en de stilte kunt vinden iedere dag iets te
lezen om u voor te bereiden op het Paasfeest en dat dit boekje een stimulerende reisgenoot zal zijn.
Ontmoetingsbijeenkomst. De derde en laatste ontmoetingsavond van sectie 23 en 24 van de kerk aan de Wilhelminastraat
en wijk 2 van de kerk aan de Hoofdvaart is op 8 maart a.s. Wij hopen bij elkaar te komen in de kerk aan de Wilhelminastraat,
de koffie staat klaar om 19.45 uur, en wij hopen dan om 20.00 uur te beginnen. Degenen, die nog niet geweest zijn, nodigen
wij van harte uit om deze avond te bezoeken. U kunt zich nog opgeven op de adressen, die op de uitnodiging staan vermeld. U
bent van harte welkom en wij hopen op een goede ontmoetingsavond.
Voor de voorbereiding van de maandelijkse diensten wil de Werkgroep Opendeur- en Zangdiensten een lijst opstellen van
graag gezongen psalmen, gezangen en liederen. Vorige week is er een formulier uitgedeeld, waarop u drie voorkeur-liederen
kon invullen. Als u dat nog niet gekregen heeft en u wilt wel aan die lijst meewerken, dan vindt u briefjes bij de uitgang, naast
de doos waar ze ook weer ingevuld kunnen worden. Dat kan tot en met zondag 13 maart. U kunt uw voorkeur ook mailen naar
marijvanee@hetnet.nl .
Taizéliederen: morgen, maandag 7 maart, bent u/ben jij van harte welkom in de kerk aan de Wilhelminastraat van 19.00-20.00
uur om Taizé liederen te zingen.
Catechisatie. Maandag 7 maart komt de groep 16+ o.l.v. ds. J. van Dijk om 19.00 uur weer bijeen in zaal 2 van de Fontein.
Collecte in de dienst op Biddag is voor de Stichting Rusland Kinderhulp. De doelstelling van De Stichting Rusland
Kinderhulp is: hulp bieden aan kinderen in Wit-Rusland. Groepen kinderen naar Nederland halen en hun een
gezondheidsverblijf aan te bieden. Er worden ook hulpgoederen ingezameld w.o. kleding en schoolspulletjes. Structurele hulp
wordt o.m. geboden door de agrarische projecten; dit jaar verspreid over Wit Rusland 34 agrarische projecten, te verdelen in
drie groepen 9 Schoolinternaten, 1 ouderen tehuis en 23 gewone scholen. De scholen worden minimaal ondersteund door de
overheid. Daardoor zijn de scholen afhankelijk van het geld wat ouders kunnen betalen, en wat zij oogsten vanuit hun eigen
tuin. Soms helpen de schoolkinderen bij de kolchoze`s met het wieden en evt. oogsten van aardappelen. Als tegenprestatie
geeft de Kolchoze de school aardappelen en/of groenten zoals kool, rode bieten en/of wortelen.

Kerk aan de Hoofdvaart
Bijbelkring West. Donderdag 10 maart komt de Bijbelkring bijeen o.l.v. ds. J. van Meerveld om 10.00 uur in De Fontein.
Onder Schooltijd: woensdag 9 maart vanaf 9.45 uur o.l.v. ds. J. van Dijk, bij Aartje van de Brake, Sponturfwijk 3.
Huwelijksjubileum: Op 9 maart is het 60 jaar geleden dat dhr. en mevr. Klein-Peters Schuttevaer 133 in het huwelijk traden.
Zij hopen dit te vieren op zaterdag 12 maart 2011 van 15.00-17.30 uur in zaal ’t Centrum, Julianastraat 54 te Dedemsvaart. Wij
wensen hen samen, met hen die hun lief en dierbaar zijn, nog veel goede en gezonde jaren.

Kerk aan de Wilhelminastraat
175-jarig bestaan van onze kerkelijke gemeente. Tot nog toe is de opbrengst aan foto’s t.b.v. een tentoonstelling op 15 mei
a.s. wat povertjes. Om een mooie tentoonstelling in te richten hebben we nog veel foto’s nodig. Een dringend verzoek: Wilt u
nog eens in de schoenendoos met foto’s en/of in albums nakijken of er wat bij is waar we wat mee kunnen voor
e
de 15 mei a.s.? We zien er met belangstelling naar uit. Namens de Werkgroep Cultuur, Joop Moes, archivaris.
Kindernevendienst. Deze zondag, 6 maart, hebben wij een werkdienst en dus geen gewone kindernevendienst, dus jullie
kunnen direct naar de Meule gaan en niet eerst in de kerk. Om daar met ons te knutselen. We willen wat doopkaarten gaan
maken. We zien jullie daar. Groetjes de leiding van de kindernevendienst

