Zondag 11 april 2010
Samen gemeente
Ontmoetingsavond: Nog één keer klinkt de oproep aan u om aanwezig te zijn op de ontmoetingsavond en wel op woensdag
14 april in het GKC. Wij hopen deze avond minimaal iedereen te ontmoeten die nog niet aanwezig is geweest op één van de
15 andere avonden en bent u wel geweest; u bent nogmaals van harte welkom. Wij hopen op een vol GKC! De leiding is deze
avond in handen van een wel bijzonder, ad hoc, wijkteam. Dus dit keer geen speciale uitnodiging aan een bepaalde wijk of
sectie maar aan u allen........wij staan klaar om u allen te ontmoeten ...u komt toch ook?
Voorjaarsmarkt: Op zaterdag 24 april wordt rondom op het terrein achter de kerk aan de Hoofdvaart de 1e editie van de
voorjaarsmarkt gehouden. Duizenden boeken en heel veel CDs liggen op u te wachten en voor u een uitstekend moment nu
boeken in te kopen voor de komende zomerperiode om de heerlijk te lezen. in de avondzon Naast boeken, knieperties,
hamburgers etc. zijn er leuke activiteiten voor de kinderen en staan er honderden planten en bloemen te wachten op een
koper waarmee u uw tuin en terras weer in lentesferen kunt brengen. Hebt u nog boeken./cds of planten/plantgoed ,die u ter
verkoop aan wilt bieden ,dan kan dit op vrijdagavond 16 april van 18.00 - 21.00 uur bij het Kruispunt
Jeugddienst:18 april is er weer een bijzondere jeugddienst. Deze jeugddienst zal geheel verzorgd worden door gospelband
Firezone uit Meppel. In deze dienst kun je meezingen en luisteren naar de liederen. Laat je verrassen en kom zondag 18 april
naar de Herv. Kerk om 19.00 uur. Namens de jeugddienstcommissies.
Uitnodiging voor jongeren tussen 20 en 35 jaar. De commissies Kerk en Jeugd en Pastoraat nodigen je uit voor vanmiddag
15.30-17.30 uur in het GKC voor een gezellige middag met leeftijdgenoten. Er wordt een dvd vertoond over de betekenis van
geloof en kerk, daarna is er volop gelegenheid voor gesprek. Na afloop is er gelegenheid om een hapje en een drankje te
nuttigen. Neem je partner, of iemand anders mee; heb je kinderen, geef dat even door, dan wordt er voor oppas gezorgd.
Opgave vooraf is niet noodzakelijk, wel wenselijk. Aanmelden bij ds. Gerrit Huiskamp, tel. 616557 of per e-mail:
gbhuiskamp@kpnplanet.nl.
Vorming & Toerusting: Het laatste aandachtspunt in het Kerk& Israėl programma 'Verkenningen': Bezoek aan een plek met
een geschiedenis in midden Drente: Kamp Westerbork. 25 april a.s. vertrek om precies 13.00 uur vanaf GKC. Om 14.00 uur in
het museum,film/bezoek/rondleiding over het kampterrein o.l.v. een gids. Kosten: €5, opgave vóór 18 april a.s. bij G.BatterinkNijwening, tel.(0523) 38388. Verdere info: De Samenspraak (april nr.)
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het meinummer is zaterdag 17 april 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 , maar 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?
Spaardoosjes campagne: HET KAN! Sta op voor een betere wereld. Afgelopen zondag vergeten? Ook vandaag en de
komende week kunt u nog de spaardoosjes bij de koster inleveren.De totaalopbrengst van beide kerken zal z.s.m. vermeld
worden op één van de volgende nieuwsbrieven.
Kerk aan de Wilhelminastraat
Liturgisch concert: DAT EEN NIEUWE WERELD KOMEN ZAL – Op zaterdagmiddag 17 april vindt tussen 15.00 en 16.30
uur in het GKC o.l.v. Antoine Oomen de Vooroefening plaats voor het liturgisch concert dat op zondag 25 april om 16.00 uur
in het GKC gegeven wordt. Bij dat concert is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeentezang, en het is plezierig om de
liederen dan alvast te kennen. Het concert op 25 april wordt gegeven door het Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze
muziek o.l.v. Antoine Oomen. Op het programma staat een nieuwe compositie met de titel ‘Dat een nieuwe wereld komen zal’.
Van het concert wordt door de Stichting Leerhuis & Liturgie te Amsterdam een CD-opname gemaakt. Aan het concert wordt
verder medewerking verleend door Roland Aalbers (piano), Sjaan Oomen (viool) en Heleen Oomen (klarinet). Voor
vooroefening en concert bent u van harte uitgenodigd! Meer informatie: zie www.pkn-dedemsvaart.nl. Op zondagavond 25
april (19 uur) is er in het GKC geen dienst.
Studieverlof. Ds. de Buck heeft tussen Pasen en Pinksteren (m.u.v. 2 t/m 9 mei) studieverlof. Indien bijstand van een
predikant gewenst is, kunt u contact opnemen met ds. Huiskamp, tel. 616557.
Omzien naar elkaar:Verjaardag - Ellis Hansink is vandaag jarig. Ze zal het fijn vinden om een kaartje te krijgen.
Haar adres is: Nico Bolkensteinlaan 1, huisje 15 , 7416 SB Deventer
Stuurgroep Fondsenwerving: Wij staan weer paraat om de goederen voor de komende Fancy Fair bij u op te halen. Alles
wat, naar inzicht van 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 Hofdvaart
Studieverlof. Vanaf zaterdag 3 april tot Pinksteren heeft ds. J. van Meerveld het tweede deel van het studieverlof en een
vakantieweek. Voor dringende pastorale zorg kunt u in deze periode contact opnemen met ds. J. van Dijk.
Ambtsdragers:De kerkenraad maakt onderstaande namen bekend.Tot 16 april kunnen bezwaren tegen de benoemingen
schriftelijk worden ingediend bij de scriba, dhr. Hofman, De Lisdodde 55. Als er geen bezwaren worden ingediend dan zullen
in de morgendienst van 25 april de volgende gemeenteleden bevestigd worden als:
Jeugdouderling: mevr.D.A.P. Breukelman-Lok Boekweitstraat 39
Diaken: mevr. E.Krol Pr.Bernhardstraat 34 , Bij geen bezwaar zal mevrouw Krol op een later tijdstip bevestigd worden.
mevr.M.S. Kuiper – Nagtegaal, Mulderij 6
Kerkrentmeester: dhr.H.IJmker Moerheimstraat 95 , mevr. R.A.Menzo-Schipper 31
Herbevestigd worden dan als:
Diaken: mevr.P.H.Hilberink-Hendriks Zwierstraat 52 , dhr.W.Menzo de Prunus 41
Kerkrentmeester: dhr.K.Naber Langewijk 33, dhr.C.J.B.M.Nijhuis Otterswijk 7
Ouderling: mevr. W.F.M. Lubbelinkhof-Borger Beethovenstraat 10, mevr.Z.J.Ravesloot-van Nimwegen de Vlierbes 2
dhr. G.Hofman de Lisdodde 55
Kerk voor de Toekomst: Maandag 12 april komen we vanaf 20.15 uur samen met een delegatie van de leiding van de
jeugdclubs. We vergaderen in zaal 2 van de Fontein.

