Zondag 13 februari 2011
"Elke zaterdagavond om 19.00 uur vindt de weeksluiting plaats in “De Meent” in Zorgcentrum Avondlicht. Allen hartelijk
welkom.
Bovendien is er zondag 20 februari om 10.00 uur een Avondmaalsviering in De Meent".

Samen gemeente
Gezamenlijke ontmoetingsmiddag: Wijk 2 van de kerk aan de Hoofdvaart en sectie 23 en 24 van de kerk aan de
Wilhelminastraat hopen op maandag 14 februari om 14.30 uur de gezamenlijke ontmoetingsmiddag te houden in de Fontein.
Wanneer u zich nog niet hebt opgegeven, kunt u dit alsnog doen bij de u bekende adressen, die op de uitnodiging zijn
vermeld. De 3e ontmoetingsbijeenkomst van deze wijken zal zijn op dinsdag 8 maart in de kerk aan de Wilhelminastraat.
Gezamenlijke ontmoetingsavond: Dinsdagavond 15 februari is de tweede gezamenlijke ontmoetingsavond van wijk 4 en
een deel van wijk 3 van de Herv. Kerk, samen met secties 1, 2 en 3 van de Geref. Kerk. Deze avond wordt gehouden in de
kerk aan de Wilhelminastraat en begint om 20.00 uur. De koffie en thee staat om 19.45 uur voor u klaar. Deze avond is er nog
plaats voor mensen die aan willen schuiven om mee te praten, zodat de tweede avond, net als de eerste ontmoetingsavond
een fijne avond zal worden.
55+: Donderdag 17 februari a.s. hopen we weer bij elkaar te komen in de kerk aan de Wilhelminastraat. Dhr. Minderhout uit
Dalen komt vertellen over het landgoed "de Grote Scheere" in Holthone. We hopen dat u er allemaal weer bent! Aanvang:
14.00 uur. Voor vervoer kunt u bellen naar mevr. Huizinga, tel. 613071 (tussen 12 - 13 uur). Tot donderdag!
Boottocht: De jaarlijkse boottocht wordt dit jaar gehouden op dinsdag 7 juni. De reis gaat dit jaar via Zwartsluis naar Urk.
Vertrek is om 8.45 uur vanaf de kerk aan de Hoofdvaart. Om ± 18.00 uur zijn we weer in Dedemsvaart terug, waar ons dan de
afsluitende broodmaaltijd staat te wachten. Kosten voor deze onvergetelijke tocht zijn € 55,00. Er zijn nog plaatsen
beschikbaar. Opgave voor deze tocht kan bij E. Holtvoort, tel. 614922 of bij D. van der Hoek, tel. 615170.
Bijbelkring: De Bijbelkring over de Brief aan de Romeinen o.l.v. ds. J. van Dijk komt donderdagmorgen vanaf 10.00 uur
bijeen in de Fontein.
Catechisatie: De groep o.l.v. ds. J. van Dijk komt maandag 14 februari van 19.00-19.45 uur bij elkaar. De eerstvolgende keer
daarna is op 28 februari.
Belijdeniscatechese: Maandagavond 14 februari om 20.00 uur in de Pastorie, Hoofdvaart 5
Yentil: De komende bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 16 februari om 20.00 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat.
We zijn benieuwd of Benedictus zijn sporen heeft nagelaten. Wellicht dat we daarover nog in gesprek kunnen gaan. En over
andere zaken die vrouwen van nu aanspreken. Voel je van harte welkom!
Kledinginzameling werkgroep Hongarije: Toen wij in 1995 begonnen met het inzamelen van kleding hadden wij ± 250
zakken kleding per jaar, in de loop der jaren is dat gelukkig geweldig toegenomen. In 2010 hadden we ruim 1000 zakken met
kleding. Echter deze hoeveelheid wordt teveel voor onze winkel , de "Alleluja Boetiek" in Kisoroszi. Daarom hebben wij
besloten om in 2011 een gedeelte van de ingebrachte kleding te leveren, aan een tweetal Roemeense oud collega's van onze
penningmeester Henk Zieleman, dit voor een zeer redelijke vergoeding. De opbrengst van deze overdracht zal ten goede
komen aan onze doelen in Kisoroszi (Missiegebouw en Kerk) en Akna Szlatina (school). Op deze manier kunnen we ook in
2011 ongestoord kleding blijven inzamelen. Namens de Werkgroep, Gerrit en Cobi, tel. 612381.

Kerk aan de Hoofdvaart
Scholendienst 2011: Vanmorgen zijn de leerlingen, ouders en leerkrachten van c.b.s. de Regenboog te gast in onze kerk in
het kader van de Scholendienst 2011. Vijf groepen zijn afgelopen donderdag al even wezen kijken in de kerk en zij weten er
dus alles van. Het thema is Goed-beter-best. De kinderen hebben er op school de afgelopen week over gewerkt. We zingen
en bidden met elkaar, juf Gea vertelt een verhaal en ds. van Dijk houdt een preek. We vinden het fijn dat Jubal in ons midden
is voor de muzikale begeleiding.
Gezocht: Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit. Op zondag 8 mei komt Anders Kerken naar de Kerk aan de
Hoofdvaart. Het Kyriëgebed met televisiebeelden (Journaal, Actualiteiten) vormt een vast onderdeel in de dienst. Wij zoeken 1
of 2 gemeenteleden die zo'n Kyriëgebed willen maken: opnemen, knippen en plakken van videobeelden, zodat er een filmpje
van ongeveer 2,5 minuut ontstaat. Belangstelling? Neem z.s.m. contact op met ds. J. van Dijk, tel. 617345 of dsjvandijk@pkndedemsvaart.nl.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Verbonden aan onze gemeente: Per 1 februari is ds. van Rheenen begonnen met zijn werkzaamheden binnen onze
gemeente. Een aantal gemeenteleden hebben reeds kennis met hem kunnen maken. Hij is op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag beschikbaar. Voor aanvraag van pastoraal bezoek, het doorgeven van ziekenhuisopname of andere
bijzonderheden is hij telefonisch te bereiken, tel. 038-3374368 of 06-48634432 of via e-mail: g.c.vanrheenen@kpnmail.nl. In
de ochtenddienst van 20 februari zal ds. Huiskamp met een korte formaliteit de verbintenis van ds. van Rheenen aan onze
gemeente bekrachtigen. Aangezien hij om 11.00 uur andere verplichtingen heeft. zal hij direct na de dienst moeten

vertrekken. Gelegenheid tot feliciteren en/of kennismaken is er na de morgendienst op 27 februari a.s. waarin hijzelf hoopt
voor te gaan (i.p.v. ds. G.A. Versteeg).
175-jarig bestaan: Op 15 mei a.s. bestaat onze kerkgemeenschap 175 jaar. De kerkenraad wil hieraan graag op bescheiden
wijze aandacht besteden. er zal o.m. een fototentoonstelling worden samengesteld. Hiervoor vragen wij van u foto's van
verenigingen, activiteiten, jubilea enz. uit het verleden van onze kerk. Kunt u ons hieraan helpen, geef ze dan, zo veel
mogelijk voorzien van namen, in een enveloppe voorzien van uw naam, af bij onze koster. Er wordt een kopie van gemaakt en
u krijgt ze terug. Alvast bedankt. Werkgroep Cultuur.
Enquête profielschets: De kerkenraad is zeer verheugd met de grote respons op het verzoek om via het enquêteformulier
kenmerken aan te geven voor de nieuw te beroepen predikant. Er zijn via de actie kerkbalans 865 formulieren bij
gemeenteleden bezorgd. Maar liefst 438 formulieren zijn ingevuld retour gekomen. Dit getuigd van uw betrokkenheid bij het
beroepingsproces. De resultaten (incl. de inbreng van de Herv. Kerkenraad) zullen op de komende kerkenraadsvergadering
worden besproken. Vervolgens zal dit worden overhandigd aan de beroepingscommissie, zodat zij hun koers verder kunnen
uitzetten. De uitslag zal in de samenspraak van maart worden gepubliceerd.

