Zondag 7 november 2010
Samengemeente
Belijdeniscatechese. Op maandag 8 november komt de belijdenisgroep om 20.00 uur bijeen in de pastorie, Hoofdvaart 5.
Kun je op de maandagavond niet, maar wil je wel meedoen, neem dan even contact op met ds. J. van Meerveld,
tel. 612425. Je bent hartelijk welkom.
Verzoekplatenprogramma. Afgelopen dinsdag 2 november is het verzoekplatenprogramma voor de kerkomroepluisteraars
uitgezonden, echter door een technische storing is dit niet overgekomen. Dinsdag 9 november vanaf 10.30 uur zal het
verzoekplatenprogramma herhaald worden.
Catechisatie 16+. Elke maandag om 19.00 uur in zaal 2 van de Fontein o.l.v. ds. J. van Dijk.
10 november is de dag van de mantelzorg. Ook dit jaar willen we als kerken weer onze aandacht hieraan besteden. Een
mantelzorger is iemand die langdurig zorg draagt voor een ziek medemens, zoals partner, kind, ouder of een familielid, buur of
kennis. Bijvoorbeeld zorg die gegeven wordt aan psychische zieken, lichamelijke en verstandelijke gehandicapten, chronisch
zieken, dementerenden, of kinderen met gedragsproblemen. Vandaag staan er in beide kerken weer rozen klaar, die na
afloop van de dienst door u meegenomen mogen worden om die te bezorgen bij een mantelzorger. Als dank en ter
bemoediging, zodat zij niet worden vergeten. De gezamenlijke diaconieën.
Gebroken Jaren. Op zaterdag 13 november geeft het projectkoor ‘Gebroken Jaren’ in de kerk aan de Wilhelminastraat een
uitvoering van het gelijknamige oratorium, m.m.v. Luko Hans (piano), Riny van Faassen (fluit), Marie-Loes Rijken-Blokland
(viool),
Laura de Buck (cello), René Linde (slagwerk), Sandra Huisken (klarinet). De uitvoering begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur
staat er voor u een kopje koffie klaar. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje elkaar te ontmoeten.
Meer informatie èn het tekstboekje kunt u ook vinden op www.pkn-dedemsvaart.nl.
Philadelphiadienst. Zondag 14 november is er een dienst in de Vrij Evangelische Gemeente, Grotestraat 70, Nijverdal.
Voorganger is ds. J.J. van Dijken. De dienst begint om 15.00 uur. Na afloop koffie, thee of fris. Iedereen is van harte welkom.
Zendingsdienst 14 november. Deze dienst wordt voorbereid door de PZD. Voorganger is dhr. Jaap Breetveld uit Deventer.
Jaap Breetveld is jarenlang zendingsarts geweest en kan ons ook wat meer vertellen over ons project Chak dat wij
ondersteunen. Chak is een organisatie die helpt bij de problemen van HIV-besmetting van moeder op kind in Kenia.
"Elvis in Church", zondag 21 november, aanvang 19.00 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat. Voor meer info:
www.degospelsvanelvis.nl. Kom op tijd want vol is vol!
Vorming & Toerusting. In het Kerk & Israël-programma op donderdag 25 november van 19.30-21.30 uur in de kerk aan de
Wilhelminastraat een beeldverhaal over NES AMMIM door mevr. Beatrice Hoffer, betrokken bij Nes Ammim Nederland.
Kosten € 5,00, inclusief koffie/thee. Meer info te vinden op de website en in het V&T-boekje.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Wij zullen als gemeente op vrijdag 12 november en zondag 14 november afscheid nemen van ds. Pieterjan de Buck en zijn
gezin. Vrijdag 12 november vanaf 20.00 uur is er gelegenheid om tijdens een informeel samenzijn onder het genot van een
hapje en een drankje persoonlijk afscheid te nemen in de kerk aan de Wilhelminastraat. Wij nodigen u hier allen van harte
voor uit.
Zondag 14 november zal de afscheidsdienst plaatsvinden. In deze dienst zal ds. De Buck zelf voorgaan. Het zal naar alle
waarschijnlijkheid een volle dienst worden. Na de dienst zullen er enkele sprekers komen. Voor de kinderen zal er dan in een
aparte ruimte opvang aanwezig zijn. Er is ook gelegenheid voor ouders met kinderen (indien men dit wenst) om na de zegen
de dienst te verlaten. Na afloop van de dienst, na de sprekers, is er voor de mensen die vrijdagavond niet in de gelegenheid
waren om afscheid te nemen, de mogelijkheid om alsnog fam. De Buck de hand te schudden.

Kerk aan de Hoofdvaart
Gezinsdienst. Vanmorgen wordt er een gezinsdienst gehouden in Kerk aan de Hoofdvaart. In de dienst is ook een
kruimelmoment opgenomen voor de kinderen tot 6 jaar. Het verhaal en de liederen zijn hierop afgestemd. In de dienst staan
we stil bij een bijzondere ontmoeting. Willemijn werkt aan deze dienst mee met zang en begeleiding, tevens werken mee de
kruimeldienstcommissie en de kindernevendienst.
Diaconie. Vandaag is de collecte aan de uitgang voor het diaconale werk van Kerk in Actie waardoor onder andere kinderen
in asielzoekerscentra worden gesteund. Deze kinderen hebben veel meegemaakt en groeien op in armoede en onzekerheid.
Net als ieder ander kind hebben zij het ook nodig om onbezorgd kind te kunnen zijn. Stichting De Vrolijkheid zorgt ervoor dat
deze kinderen afleiding vinden in muziek, kunst en theater. Even belangrijk is het dat hun ouders weer trotse vaders en
moeders worden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie het ouder-kindproject van Stichting De Vrolijkheid. Door samen
activiteiten te ondernemen leren ouders en kinderen elkaars talenten kennen en creëren ze samen nieuwe, positieve
ervaringen. Uw gift aan deze collecte zorgt voor wat extra vrolijkheid in de levens van deze gezinnen.

Open-deur-zangavond. Vanavond is er om 19.00 uur weer een zangavond van de Open-deurwerkgroep in de Herv. Kerk.
We beginnen aan de laatste drie zondagen van het kerkelijk jaar. Zondagen in het licht van Gods toekomst met ons. Het
thema luidt dan ook: Uitzien naar toekomst. We zingen liederen die daarbij aansluiten. Er zijn enkele korte momenten van
bezinning en het chr. gemengd koor Laus Deo uit Lutten zal mooie liederen voor en met ons zingen. Ds. J. van Dijk verzorgt
de algehele leiding. Een avond om eens iemand mee te nemen!
Post. Voor alle ambtsdragers ligt er post in de consistorie.
Groepen. Maandag 8 november om 20.15 uur Ontmoetingsgroep in De Fontein; dinsdag 9 november om 20.00 uur
Groeigroep in de Pastorie aan de Hoofdvaart; woensdag 10 november om 9.15 uur Onder Schooltijd bij Dini van der Hoek, De
Prunus 64; donderdag 11 november om 10.00 uur Bijbelkring: Brief aan de Romeinen o.l.v. ds. J. van Dijk.
Confessionele vereniging. Hierbij wordt u uitgenodigd voor de bijeenkomst, die gehouden zal worden op
donderdag 11 november om 20.00 uur in "De Arninckhoff" naast de Hervormde Kerk te Heemse. Spreker deze avond is
ds. G.W. Piksen uit Lutten, met het onderwerp "Gemeente zijn temidden van het Saksisch leven gevoel". Wij hopen u deze
avond te mogen ontmoeten, ook belangstellenden zijn van harte welkom. Secr. B. Prinsse, tel. 656078.
Uitstel jeugddienst. De jeugddienst op zondagavond 21 november in de Herv. Kerk wordt uitgesteld, omdat er tegelijkertijd
dan een Elvis-dienst is in de kerk aan de Wilhelminastraat. Twee concurrerende diensten op hetzelfde tijdstip leek ons geen
goed idee. De avonddienst op 21 november wordt een ‘gewone’ dienst. De jeugddienst krijgt een plaats in het schema van
december.

