Zondag 9 januari 2011
Samen gemeente
LEVEN uit de BRON
Het evangelie, letterlijk vertaald ‘het goede nieuws’ overal bekend maken. Een bijzondere opdracht: goed nieuws brengen aan
anderen. Toch vinden we het vaak moeilijk om dat goede nieuws te brengen, om een missionaire gemeente te zijn. Maar in
het brengen van het goede nieuws staan we niet alleen. Samen kunnen we sterk zijn. Daartoe kunnen we elkaar toerusten.
Een programma van Gemeenteopbouw langs de weg van Geloofsopbouw. Op dinsdag 25 januari is er vanaf 19.30 uur in de
kerk aan de Wilhelminastraat een avond voor alle leden van werkgroepen/verenigingen en commissies uit onze beide
gemeenten, waar we o.l.v. ds. M.Noorloos uit Apeldoorn, een boeiende spreker, kunnen ontdekken wat zijn programma Leven
uit de Bron voor onze werkgroep/vereniging/commissie betekent.
Jeugddienst: Op zondag 16 januari is het weer zover de eerste jeugddienst van 2011. De twee jeugddienstcommissies van
de kerken hebben dit jaar de handen ineen geslagen en staan schouder aan schouder om ook dit jaar weer jeugddiensten te
maken met mooie liederen, leuke koren, toffe filmpjes en grappige sketches. Het thema van de eerste dienst is dan ook hoe
toepasselijk "schouder aan schouder”.
Catechese: De catechese van ds. Huiskamp op dinsdagavond begint weer op 11 januari. We
beginnen elke dinsdag om 19.15 en komen bij elkaar in de kerk aan de Wilhelminastraat
Oudejaarsactie: Op woensdag 29 december heeft een enthousiast team ruim 1300 kniepertjes en 3300 oliebollen gebakken;
vervolgens de producten ingepakt en de bestellingen in orde gemaakt.
De netto-opbrengst van deze oudejaarsactie bedraagt € 1460, die overhandigd is aan de stuurgroep ‘Fondswerving’. Dat deze
actie een mooie gemeenteactiviteit is, bleek wel uit het feit, dat bij het ophalen op donderdagmiddag 30 dec. veel mensen
even bleven zitten voor een kopje warme chocolademelk of koffie met natuurlijk een heerlijke oliebol en een praatje met
anderen.Via deze weekbrief wordt iedereen, bestellers en bakkers, hartelijk bedankt voor het mooie resultaat!.
Spreken over preken: Zondag 23 januari zal er in de kerk aan de Wilhelminastraat na de kerkdienst weer een bijeenkomst
voor “Spreken over preken” worden gehouden. Voorganger is ds. G.B. Huiskamp. Er kunnen 5 deelnemers meedoen aan dit
gesprek. In de hal hangt een intekenlijst waarop u zich kunt aanmelden voor deze of één van de andere zondagen. Voor meer
informatie (of aanmelding) kunt u contact opnemen met Christa Grijsen, 0523-750221, christagrijsen@hotmail.com
Catechisatie: De groep o.l.v. ds.J.van Dijk komt maandag 10 januari van 19.00-19.45 uur bij elkaar.
Collecten in de kerk en bij de deur: Met de invoering van de gezamenlijke (avond)diensten is gekozen voor een éénduidig
collecterooster voor beide kerken. Om helderheid te behouden wordt niet alleen in de gezamenlijke diensten, maar ook in de
eigen diensten voor hetzelfde doel gecollecteerd. De uitgangscollecte is altijd voor Kerk & Samenleving, uitgezonderd in de
Diensten van Schrift en Tafel en Bid- en Dankdag, dan vindt deze plaats in de dienst. Kerk en Samenleving is een
verzamelnaam voor alle werkgroepen binnen onze kerk, die zich bezig houden met onze naaste, Diaconie, Zending en
Evangelisatie. b.v. K&S/diaconie of K&S/zending enz. Dit wordt ook zo vermeld in de Samenspraak, en op de Nieuwsbrief c.q.
beamer.
De collecte in de dienst is voor het Plaatselijk Kerkelijk Werk (PKW), behalve als K&S in de dienst is dan is PKW bij de deur.
Bij PKW moeten we denken aan de erediensten, pastoraat, kerkmuziek en orgel, kerk & jeugd etc. Daarnaast zijn er
afdrachten aan PKN voor landelijk kerkelijk werk en jeugdwerk.

Kerk aan de Hoofdvaart
Kerkbalans: Vanwege ziekenhuisopname (heupoperatie)van de huidige collectant hebben we voor deze actie een nieuwe
collectant nodig en wel voor de route Tottenhamstraat-begin Drogteropslagen ( 8 adressen). Wie kan en wel dit doen ? U
kunt zich melden bij de koster.
Hongarije: Op zondagmorgen 16 januari zal de dienst in het teken staan van de uitwisseling met Kisoroszi. We horen
Hongaarse muziek, we zien beelden en we denken na over het belang van de uitwisseling voor hen en voor ons. Het thema:
Gastvrijheid. Deze dienst is voorbereid met een aantal Hongarije-gangers.
Ontmoetingsgroep: Maandag 10 januari o.l.v. ds.J.van Dijk vanaf 20.15 uur in de Fontein. Thema: Ouders.
Onder schooltijd: Woensdag 12 januari o.l.v. ds.J.van Dijk om 9.45 uur bij Nelly Hilberink, Zwiersstraat 52
Bijbelkring: Donderdagmorgen 13 januari o.l.v. ds J.van Meerveld om 10.00 uur in de grote zaal van De Fontein
Belijdeniscatechese: Maandagavond 10 januari komen we weer bijeen om 20.00 uur in de Pastorie, Hoofdvaart 5.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Belijdenis en Doop: Vanmorgen hopen Hans en Annemieke Varwijk-Rotensen, Langewijk 115, openbare
belijdenis van hun geloof af te leggen. In deze dienst zullen ze ook hun dochtertje Sophie ten doop houden.
Sophie is geboren op 11 november 2010.
Bovendien hopen we in die dienst te kunnen dopen:
Lynn Louwdijk, geboren 2 oktober 2010 dochter van Henry en Nathalie Louwdijk, Kelvinstraat 23.
Faylinn Post, geboren 6 juli 2010, dochter van Mireille en Steffan Post, De Magnolia 29
Aftreden kerkenraadsleden: In mei zijn weer diverse mensen aftredend.
Wilt u ons helpen zoeken naar vervangers. Lijsten hiervoor liggen in de hal.
Alvast bedankt. De kerkenraad.
Voorstellen Ds. Van Rheenen: De kerkenraad stelt u voor in de vacature van ds. de Buck tijdelijk ds. van Rheenen uit Zwolle
te benoemen voor ondersteuning in het pastoraat. Na de ochtenddienst zal hij aan u worden voorgesteld.

