Zondag 10 april 2011
Samen gemeente
Kindercollecte. De opbrengst voor de komende 2 maanden komt ten goede aan Stichting Rusland Kinderhulp. Dit is een niet
politieke humanitaire hulporganisatie die zich met alleen vrijwilligers vanuit een bijbelse overtuiging, al meer dan 15 jaar
bezighoudt met kinderhulp in Wit-Rusland. De opbrengst van de kindercollecte is bestemd voor agrarische projecten.
Belijdeniscatechese. Maandag 11 april om 20.00 uur in de pastorie aan de Hoofdvaart.
Groeigroep. Dinsdag 12 april om 20.00 uur in de pastorie aan de Hoofdvaart.
Bijbelkring Romeinen. De Bijbelkring rond de Brief aan de Romeinen o.l.v. ds. J. van Dijk komt donderdag 14 april voor de laatste
keer dit seizoen bijeen. We beginnen om 10.00 uur in zaal 1 van de Fontein en sluiten rond 13.00 uur af.
Kerkgebouwen. Denk mee en lever uiterlijk 15 april uw suggestie in voor een nieuwe naam voor één of beide kerkgebouwen. Er zijn
uit beide gemeenten al vele suggesties binnengekomen maar de commissie heeft graag de keuze uit nog veel meer namen.
Campagne kerk in Actie 2011:”IK ZIE JE !!!”. 40dagenboekje. De opbrengst van de spaardoosjes van zondag 3 april bedroeg
€ 65,15. Dat brengt het totaal op € 398,17. Zo komen we in de buurt van het bedrag dat alle uitgegeven boekjes hebben gekost.
U hebt nog twee weken de tijd om uw (eventuele extra) bijdrage in de daarvoor bestemde spaarbusjes te doen.
Spaardoosjes. Over twee weken, op Paaszondag 24 april, moeten de spaardoosjes van de campagne “IK ZIE JE !!!” weer
ingeleverd worden bij de ingang(en) van de kerken. We hopen dat er dit jaar weer méér mensen thuis hebben mee gespaard voor de
projecten van Kerk in Actie in deze veertigdagentijd. Zien wij de ander, die hulp nodig heeft, ook staan?
Campagne kerk in Actie 2011:”IK ZIE JE !!!”. Week 5. Open je ogen voor ... de mensen die moeten leven met hiv/aids. Jaarlijks
sterven er twee miljoen mensen aan deze ziekte. In Zambia boezemt het virus veel mensen angst in. Velen denken dat de ziekte een
straf van God is en vermijden het contact met besmette personen. De Circles of Hope zijn kringen van en voor mensen die leven met
hiv/aids. In deze kringen ondersteunen mensen elkaar. Kerk in Actie ondersteunt de Circles of Hope. Met uw gift in het spaardoosje
van de campagne IK ZIE JE helpt u mee om hun isolement te doorbreken.
Voorjaarsmarkt. Zaterdag 16 april van 9.00-12.00 uur kunt u uw spullen voor de voorjaarsmarkt van 7 mei a.s. inleveren bij
Het Kruispunt (voor verdere info zie de Samenspraak).
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het meinummer is zaterdag 16 april 2011 om 17.00 uur. S.v.p. uw kopij voorzien van uw
naam en telefoonnummer, zodat we in geval van vragen contact met u kunnen opnemen. U kunt uw kopij aanleveren per email via
de.samenspraak@gmail.com. U kunt de tekst ook in beide kerken in de daarvoor bestemde bus (gereformeerde kerk) of postvakje
(hervormde kerk) deponeren. Wilt u in de onderwerpregel de titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst moet worden
vermelden?
En de boom bloeit. Aan het begin van de Stille of Goede Week, willen we, d.m.v. sobere verstilde beelden en poëtische teksten,
Jezus volgen op Zijn lijdensweg naar Zijn dood en opstanding. We doen dit aan de hand van een kruisweg van Anne van Buul met
teksten van Janneke Nijboer. Plaats: Groot Landzicht, Langewijk 362; datum en tijd: maandag 18 april om 19.30 uur. Wie deze avond
als voorbereiding op Pasen, mee wil maken: aanmelden bij Henny Kruidhof, tel. 615665 of hennykruidhof@sollie-dsl.nl.
Paasactie diaconie. De gezamenlijke diaconieën willen rond de paasdagen mensen die een moeilijke periode achter de rug hebben
of er nog midden in zitten, laten weten dat er aan hen gedacht wordt. We hebben hiervoor namen en adressen nodig. In
de hal van beide kerken staat er, van 27 maart tot en met 17 april, een doos met daarop "Paasactie". Hierin kunt u een naam met
adres deponeren. Mailen kan ook: depaasactie@gmail.com. Voor informatie: zie de Samenspraak van april.
The young Messiah. Volgende week zondag 17 april is er om 19.00 uur een bijzondere dienst in de kerk aan de Wilhelminastraat.
De SOW groep Bergentheim zal dan de Young Messiah uitvoeren. Er wordt in het Engels gezongen, terwijl de verteller het verhaal in
het Nederlands vertelt. The Young Messiah: een belevenis voor jong en oud als een opmaat naar Pasen.

Kerk aan de Hoofdvaart
Post. Voor de leden van de kerkenraad zonder e-mail ligt de post klaar in de consistorie.
Onder schooltijd. Woensdag 13 april o.l.v. ds. J. van Dijk vanaf 9.45 uur bij Agnes Boertjes, Steenbergerwijk 28.
Adres ds. E.J. Bos. Afgelopen zondag hebt u kunnen horen dat ds. E.J. Bos is getroffen door een hersenbloeding. De situatie
blijft zorgelijk. Er is nog weinig zicht op hoe het herstel verder zal verlopen.
Zijn adres: ds. E.J. Bos, Wilhelminaziekenhuis afd. B K 13, Europaweg Zuid 1, 9401 RK Assen.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Doop. Zondagmorgen 17 april hopen we Evine Wietske Soer te dopen. Evine is geboren op 13 februari en is de dochter van
Meint Jan en Miranda Soer en het zusje van Yarèl en Ilana, De Pitrus 19.
Paaskaarten. In de kleine hal, bij de kaartenstandaard, vindt u ook weer een uitgebreide serie paaskaarten.
Clubwerk Antenne. Vorige week zondag heeft u kunnen lezen dat wij op clubkamp zijn geweest. Het was weer een gezellig
weekend. We hebben ons thema “Durf jij de beproeving aan? Dan kun je met ons op clubkamp gaan!” goed kunnen toepassen
in de verschillende activiteiten. De kinderen hebben op papiertjes geschreven wat voor hen een beproeving was. Dit kunt u
bewonderen op de grote stukken karton die in de kerk hangen, het is de moeite waard om dit even te bekijken/lezen.

Verjaardag. Morgen, maandag 11 april, viert Ellis Hansink haar verjaardag. Zij zal het fijn vinden een kaartje van u of jou te
ontvangen. Alvast bedankt! Haar adres is: "Dimence", Eerdelaan 43-45, 8043 RR Zwolle.
Verjaardag 75+. Op donderdag 14 april houden we weer een bijeenkomst voor iedereen die in de periode van februari en
maart 2011 zijn of haar verjaardag heeft beleefd in de leeftijd van 75 jaar of ouder. U bent van harte welkom met partner of
begeleider, bezoekmedewerker en/of sectieleider in de kerk aan de Wilhelminastraat. Als het goed is gegaan, hebt u daarvoor ook
een persoonlijke uitnodiging gehad. Hebt u die niet gehad, beschouwt u deze mededeling als uitnodiging. Dit keer is de uitnodiging
ook gericht aan diegenen in dezelfde leeftijd, die jarig zijn geweest in de periode oktober 2010 t/m januari 2011 en die op de vorige
bijeenkomst niet zijn geweest omdat ze geen uitnodiging hebben ontvangen. De zaal is open om 9.45 uur; we beginnen om 10.00 uur
en eindigen om 11.30 uur. Het wordt weer een gezellig samenzijn, met een verrassend programma.
Concert. Op zaterdag 16 april 2011 is er een afdelingsconcert van de KCZB, afdeling Overijssel, in de kerk aan de Wilhelminastraat,
aanvang 20.00 uur, m.m.v. 4 koren. Te Deum heeft de organisatie van deze avond op zich genomen. Voor info: G. Colenbrander, tel.
612615.

