Zondag 9 mei 2010
Samen gemeente.
Openbare belijdenis van het geloof en bevestiging van ambtsdragers: In de feestelijke morgendienst van eerste
Pinksterdag (23 mei a.s.) hopen Maniek van Dijk (De Prunus 24), Paul Hamberg (Adelaarweg 47), Joanne Katoele
(Adelaarweg 47) en Heine Knoop (De Oeverloper 33, Dronten) openbare belijdenis van het geloof af te leggen. Tijdens
diezelfde dienst hopen we br. Albert Lopers en zr. Bep van den Brandhof (De Albatros 5) te bevestigen in het ambt van
ouderling. Als kerkenraden en gemeenten willen we van deze gebeurtenissen in grote dankbaarheid getuige zijn.
Vroege vogels gezocht: Op 13 mei organiseren wij, als World Servants groep Dedemsvaart, voor de vroege vogels weer
dauwtrappen. Het leek ons goed om deze traditie weer eens op te pakken. We starten om 7.00 uur vanaf de kerk aan de
Wilhelminastraat. We hebben een mooie route uitgezet met onderweg een koffieplaats. (Waar? Dat verklappen we nog niet.)
En bij terugkomst is er een ontbijt dat door ons verzorgd wordt en waarvoor we voor volwassenen € 7,50 en voor kinderen,
onder de 12 jaar,
€ 5,00 vragen. Na ons lichamelijk ingespannen en gevoed te hebben is, om 9.30 uur tenslotte de gebruikelijke kerkdienst om
ons ook geestelijk te voeden. Graag even opgeven voor de fietstocht en het ontbijt zodat we een beetje weten voor hoeveel
mensen wij ontbijt moeten zorgen. Opgave via de lijsten in de hal of via info@wsdedemsvaart.nl. Hopelijk laat u ons niet in de
kou staan!
Nacht van gebed: Bid mee voor de Vervolgde Kerk! De nacht van gebed is een initiatief van Open Doors, een organisatie die
vervolgde christenen steunt in meer dan 50 landen. De “nacht” wordt gehouden op ruim 400 locaties in Ned. en België,
waaronder op meer dan 60 locaties speciaal voor jongeren. Dit jaar staat de nacht van gebed vooral in het teken van
christenen in Noord-Korea en de Moslimwereld. Want in deze gebieden maken christenen verschrikkelijke dingen mee. Ze
worden gediscrimineerd, verstoten, mishandeld, gevangen gezet of zelfs vermoord. Het is daarom een geweldig signaal als
vrij vervolgde christenjongeren kunnen vertellen dat er zoveel jongeren in Ned. en België voor hen bidden. We dienen een
God van wonderen, zo zegt Sven Leeuwenstein, coördinator van Underground/Open Doors. Jullie worden uitgenodigd voor
het avond/nachtgebed op vrijdag 28 mei 2010 in gebouw ’t Kruispunt achter de Herv. Kerk. 12-13 jarigen: 19.30 – 21.00 uur;
14, 15 en 16 jarigen: 21.00 – 22.30 uur, 17-22 jarigen: 22.30 – 24.00 uur. Meer info: Caroline Vergunst, tel. 611317 of Henk
Hemme, tel. 616621. Jeugdwerk “de Graankorrel”.
Jeugddienst “’t Kan me wél schelen…..: Dat is het thema van onze jeugddienst op 16 mei om 19.00 uur in de Kerk aan de
Hoofvaart. We horen het zo vaak: “Och, wat kan het schelen”. We worden onverschillig. “Wie maakt zich daar nu druk om?”
Maar zal zo’n houding van onverschilligheid en nonchalance ons dichter bij elkaar brengen? Of zou je eigenlijk moeten
zeggen: ’t Kan me wél schelen? In onze dienst willen we beide kanten belichten. De bezoekers worden actief op het thema
betrokken. Voorganger is ds. J. Van Dijk. De dienst wordt muzikaal begeleidt door de gospelband “Sjem” (= de Naam) met als
zangeres Gerrie Van Dijk-Dantuma (schoondochter van ds. J. Van Dijk). Deze band neemt al 25 jaar in Friesland, door de
jaren heen in wisselende samenstelling van 6 personen + een geluidsman, een belangrijke en toonaangevende plaats in.
“Sjem” zingt prachtige ingetogen ballads, stevige Rocky popsongs en mooie up-tempo nummers, die de kern van haar
boodschap onder woorden brengen.
Hemelvaartsdag: Op Hemelvaartsdag, 13 mei a.s. is er een Fonteindienst om 9.30 uur. Voorganger: ds. M.L.W. Karels uit
Hattem. Organist: dhr. N.J. Aalberts.
Groots Muziekfeest in de Reestkerk: Geïnspireerd door de landelijk bekende Night of the Proms heeft het bestuur van de
nieuwe stichting “Vrienden van de Reestkerk” besloten in de kerk te Oud-Avereest een “Night of the Riest” te organiseren. Op
zaterdag 15 mei treedt daar een keur aan bekende artiesten uit onze regio op. Het is een bonte afwisseling van klassieke en
populaire muziek, echt voor elk wat wils. De avond begint om 19.30 uur. Kaarten kosten in de voorverkoop € 10,00 en aan de
zaal € 12,50. Voorverkoop bij Carla’s in Balkbrug en de Multi Mediashop in Dedemsvaart. Voor meer informatie zie onze
website: www.pkn-dedemsvaart.nl.
Pinksterzendingdienst: Op zondagavond 23 mei a.s. geeft ds. Paulien Matze uit Tollebeek in de zendingsdienst een lezing
over haar boek “Portretten uit Bolivia, levensverhalen die inspireren”. Ds. Matze was uitgezonden naar La Paz door Kerk in
Actie van de PKN. Door haar werk en persoonlijke contacten kwam ze in aanraking met allerlei mensen en werd ze gegrepen
door de vaak indrukwekkende levensverhalen van veel Bolivianen, hun sterke geloof en enorme veerkracht. We bevelen deze
dienst van harte bij u aan!
Kerk aan de Wilhelminastraat
Stuurgroep Fondsenwerving: Wij staan weer paraat om de goederen voor de komende Fancy Fair bij u op te halen. Alles
wat, naar inzicht van de Stuurgroep, verkoopbaar is nemen wij mee. U kunt contact opnemen met onze ophaaldienst t.w.: Dick
Olde, tel. 638569 of b.g.g. Freek Lamberink, tel. 614668 of 06-50424196.

Kerk aan de Hoofdvaart
Breien: Deze week zijn de laatste sokken de deur uitgegaan en kon ik € 107,70 naar mevr. Hein brengen. Voor alle bestellingen
hartelijk dank, evenals voor de extra gaven. Mocht u nog sokken willen laten breien, dan is dat geld weer voor een volgend seizoen.
Mevr. A. Groen.

Inloopavonden: Op maandag 10 en dinsdag 11 mei worden er tussen 19.00 - 20.30 uur inloopavonden gehouden in de
Fontein. Op deze avonden kunt u nog eens rustig kennisnemen van de plannen die nu uitgewerkt zijn m.b.t. de herinrichting
van de kerktuin/kerkbosje en de verkoop van een deel van het bosje aan de gemeente Hardenberg om parkeerplaatsen aan
te leggen. U kunt aan de hand van een doorlopende presentatie op de beamer de plannen eens rustig op u laten inwerken.
Vertegenwoordigers van de kerkenraad en gemeente Hardenberg zijn aanwezig om al u vragen te beantwoorden. U bent van
harte welkom! NB: De kerkenraad zal worden gevraagd op 27 mei een eind oordeel over het uitgewerkte voorstel te geven.
Bevestiging: Vanmorgen zal Evelien Krol worden bevestigd als diaken. Zij was op 25 april jl. verhinderd. De dienst staat in
het teken van de Tien Geboden: Exodus 20: 1-17. Het thema luidt: Wandelen met God.
Verjaarsvisite: Woensdagmorgen 12 mei is er vanaf 10.00 uur weer een verjaarsvisite in de Fontein. Gemeenteleden die in
maart en april 75 jaar of ouder zijn geworden zijn van harte welkom voor een feestelijk programma.

