Zondag 11 september 2011

Startzondag

Samen gemeente
Vorming en Toerusting m.b.t. Kerk & Israël.
Woensdag 14 september in De Antenne van 19.30-21.30 uur.
Onderwerp: Ontmoeting met Israël: Volk, Land en Religie. Inleider: mevr. Els van Diggele. Kosten € 5,00 incl.
koffie/thee.
Aanmelden bij Gé Batterink-Nijwening, tel. 638388. Over de inhoud van de avond, zie De Samenspraak.
Last minute aanbieding. U kunt zich nog tot maandagavond aanmelden voor een onvergetelijk avond in
Oostenrijkse sferen in de tuin van de kerk aan de Hoofdvaart (of bij slecht weer in De Fontein/tent) komende
vrijdagavond 16 september. Bel naar fam. Zwiers, tel. 612403 of fam. Menzo, tel. 615193. Voor de late boekers
geldt een speciale prijs van € 7,50!
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het oktobernummer is zaterdag 17 september 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?
Vredesdienst - “Elk mens een veilig bestaan”. Op zondag 18 september om 9.30 uur zal wederom de jaarlijkse
interkerkelijke vredesdienst worden gehouden. Dit jaar voor de 33e maal. Ook dit jaar zal de dienst in de
Hervormde kerk aan de Hoofdvaart worden gehouden. De dienst wordt namens het convent van kerken in
Dedemsvaart georganiseerd door leden van de Katholieke, Hervormde en Gereformeerde kerk. Graag nodigen we
dan ook iedereen, zowel kerkleden als niet kerkleden uit voor deelname aan deze dienst. Het landelijk thema is dit
jaar “Elk mens een veilig bestaan”. Medewerking aan de dienst wordt verleend door het RK vesperkoor olv
Monique Melenhorst met pianobegeleiding door Richard Elfrink; de samenzang zal worden begeleid door Jubal. De
dienst wordt namens de Rooms Katholieke kerk voorgegaan door
pastor Gunnink, namens de Gereformeerde kerk door ds. Estié en namens de Hervormde kerk door ds. Van Dijk.
Kinderen van De Regenboog zullen gevraagd worden werkstukken te maken over het onderwerp. De werkstukken
zullen dan in de kerk worden opgehangen. Tijdens de dienst zal worden gecollecteerd ter bestrijding van de
onkosten, het bedrag dat overblijft zal worden gedoneerd aan de interkerkelijke stichting ORA uit Nieuwleusen.
Algemene info: www.vredesweek.nl.
Philadelphiadienst. Zondag 18 september is er om 15.00 uur een dienst in de Gereformeerde kerk, Wollegrasstraat 8
in Westerhaar, met ds. E. van Beesten. Na afloop is er koffie/thee/fris.
Een bijzonder Bach-concert. Zaterdag 24 september geeft Gerard van Reenen een bijzonder Bach-orgelconcert in
het De Antenne. Hij bespeelt dan tegelijk twee instrumenten, nl. orgel en cornet. Het programma is een combinatie
van orgel(cornet)spel en gedichten. De gedichten zijn van Gerard van Reenen en geïnspireerd door de muziek, die
wordt gespeeld. De gedichten worden voorgedragen door zijn vrouw, zo ontstaat een hechte eenheid tussen muziek
en declamatie. Omdat dit de laatste keer is dat een concert door de werkgroep Cultuur wordt georganiseerd, is de
toegang gratis. U kunt die avond wel een CD kopen met een nog uitgebreider Bach-repertoire.

Kerk Hoofdvaart
Huwelijk.
Kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk is aangevraagd door Remon Huneman en Helma Schutte,
Bosbesstraat 4, 7906 PL Hoogeveen, op woensdag 14 september om 10.00 uur in de Van Dedemkerk.
Voorganger ds. J. van Dijk.
Huwelijk. Op vrijdag 16 september hopen Sander Emmink en Henriette Stobbink, Kruizingastraat 34, 7707 BZ
Balkbrug om
15.15 uur hun huwelijk kerkelijk te laten bevestigen en inzegenen in de Pauluskerk te Wezep. Voorganger ds. J. van
Dijk.
Oproep. De komende week willen we graag de uitnodigingen voor de catechese bij de jeugd bezorgen. We zouden
het geweldig vinden als er gemeenteleden zijn die een handje willen helpen. Misschien iets voor u als u graag een
eindje wandelt of fietst? Alle adressen zijn in het dorp. U hebt er de hele week de tijd voor. Laat u het indien
mogelijk morgen even weten aan ds. J. van Dijk, tel. 617345.
H.V.G. ‘Tabitha’ startmiddag. Vanaf donderdag 15 september komen wij om de 14 dagen bijeen in De Fontein van
14.30-16.30 uur. Met het thema ‘Ruth, Ester en wij’, vult mevr. Benard de eerste middag. Ook interesse? U bent
van harte welkom.
‘Schoolreisje’. De gesprekskring Onder Schooltijd, die op de tweede woensdagmorgen van elke maand bijeenkomt
o.l.v. ds. J. van Dijk, gaat op zaterdag 17 september op schoolreisje naar Kampen. We bezoeken daar o.a. het
Ikonenmuseum. We vertrekken om 9.00 uur vanaf De Fontein en zijn in de loop van de middag weer terug.
Bijbelkring West. De Bijbelkring o.l.v. ds. J. van Meerveld begint op donderdag 22 september om 10.00 uur in De
Fontein. Vanaf 9.45 uur is de koffie klaar.
Opendeurdienst zondagavond 25 september. Samenzang vanaf 18.50 uur. Thema: Geloof en groente….?
Voorganger: ds. J. van Meerveld. Met medewerking van Annet Sieljes en Ellen van Eyck.
Kerk Wilhelminastraat
Huwelijk. Op vrijdag 23 september hopen Chris Post en Jenneke Bril te gaan trouwen. Chris en Jenneke gaan zich
vanaf die datum in Dedemsvaart vestigen aan de Langewijk 230 en sluiten zich aan bij de Gereformeerde kerk van
Dedemsvaart. De kerkelijke huwelijksbevestiging vindt plaats om 15.00 uur in De Antenne. Voorganger ds. G.
Huiskamp.
Jaarboekjes. De jaarboekjes kunnen meegenomen worden. Ze staan op volgorde van secties in het kamertje
tegenover de Koterkelder.

