Zondag 13 maart 2011
Samen gemeente
De werkgroep Opendeur- en Zangdiensten maakt u er op attent, dat het vandaag de laatste dag is waarop de briefjes met
voorkeur liederen ingeleverd kunnen worden. Er staat hiervoor een doos bij de uitgang en zonodig liggen er nog briefjes naast
om in te vullen. Ook per mail door te geven aan: marijvanee@hetnet.nl of per telefoonnr. 614498 of 616136.
Yentil houdt haar komende bijeenkomst op woensdag 16 maart om 20.00 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat. We gaan
praten over mandala's en ze ook zelf tekenen en/of inkleuren. Op het voorblad van De Samenspraak staat ook een mandala,
namelijk het logo van de PKN. Als je er oog voor hebt, zie je overal mandala's om je heen, in de kunst, in de natuur. Voor deze
avond is het handig als je een tekenpotlood, kleurpotloden, gum, passer en liniaal meeneemt. Voel je van harte welkom!
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het aprilnummer is zaterdag 19 maart 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?
Campagne Kerk in Actie 2011: IK ZIE JE !!! Week 1: Open je ogen voor...kwetsbare mensen, ontmoet de mens achter zijn of
haar verslaving. Op de eerste zondag van de veertigdagentijd staat het werk van het Drugspastoraat Amsterdam centraal.
Twee pastores tonen- bijgestaan door ruim 60 vrijwilligers- aandacht voor de ervaringen en emoties van veel drugsverslaafden. U kunt dit project steunen door geld in het campagnedoosje te doen, dat u bij het 40dagenboekje hebt gekregen.
40dagenboekje. De opbrengst van het 40dagenboekje van zondag 6 maart in beide kerken was samen € 219,62. Hebt u nog
niet uw bijdrage voor het boekje gegeven, dan kan dat nog tijdens de hele veertigdagentijd. In beide kerken worden samen 420
boekjes uitgedeeld.
Sobere maaltijd. Aan de sobere maaltijd namen afgelopen woensdag aan het begin van de veertigdagentijd 32 mensen deel.
De deelnemers kwamen uit drie verschillende plaatselijke geloofsgemeenschappen. De opbrengst van de collecte na de
maaltijd, die bestemd was voor de campagne “IK ZIE JE” en de Vastenactie van Cordaid, heeft € 121,80 opgebracht.
Stuurgroep Fondsenwerving. De totaalopbrengst van de Stuurgroep Fondsenwerving in 2010 is € 10675,54 . Allen die
hieraan hebben bijgedragen, hartelijk dank. Onze ophaaldienst van goederen voor de komende Fancy Fair op 27 augustus a.s.
staat weer paraat. Contactadressen: Dick Olde, tel. 638569 of Freek Lamberink, tel. 614668 .
Thomasviering. A.s. zondag is er in de kerk aan de Wilhelminastraat om 19.00 uur een Thomasviering. Het thema is ZIEN
GELOVEN. Door de Thomasviering proberen we een viering te organiseren die aantrekkelijk is, met name voor de jongere
generaties. Maar ook voor anderen kan zo'n experiment inspirerend werken. De "Heilige Chaos" is een wezenlijk onderdeel
van de Thomas-viering. De vieringen heten naar de leerling waarvan we vandaag ook lezen, Thomas. Van hem wordt verteld
dat hij niet geloofde dat de Heer was opgestaan voordat hij zijn handen op Jezus' wonden had gelegd. Thomas staat model
voor de
zoeker, de vrager. De mens die geen genoegen neemt met wat anderen zien, ervaren of geloven. Hij wil het zelf ontdekken.
In de Heilige Chaos wordt iedereen uitgenodigd om zélf te gaan. In de kerkzaal zijn verschillende hoeken ingericht om met het
thema en/of de tekst aan de gang te gaan........
De Heidelbergse Catechismus. Regelmatig vertellen gemeenteleden over de catechisatie van vroeger. ‘Vragen leren’
noemen ze het meestal. Vaak werd de Heidelbergse Catechismus of een korte verklaring daarvan besproken. En er wordt
verteld over de catechismuspreken: elke zondag één. Een jaar lang. Want de catechismus kent als indeling 129 vragen en
antwoorden verdeeld over 52 zondagen. En dus kon er elke zondag één zondag worden behandeld in de leerdienst. Vanavond
willen we in de dienst in de Fontein nadenken over Zondag 1: Wat is uw enige troost in leven en sterven? Wat kunnen die
woorden vandaag de dag betekenen? U bent van harte welkom!
Ontmoetingsgroep. Maandag 14 maart komen we vanaf 20.15 uur in de Fontein bijeen onder leiding van ds. J. van Dijk. Het
onderwerp: Keuzes en dilemma’s. Wij zijn tussen de 30-40 jaar (Dertigers). Wie mee wil doen is van harte welkom!
Bijbelkring. Donderdagmorgen 17 maart komen we weer bijeen om o.l.v. ds. J. van Dijk verder te lezen in en te praten over de
Brief aan Romeinen. We beginnen om 10.00 uur in zaal 1 van de Fontein.
Belijdeniscatechese: Maandagavond 14 maart om 2.00 uur in de pastorie aan de Hoofdvaart.
Groeigroep: Dinsdagavond 15 maart om 20.00 uur in de Pastorie aan de Hoofdvaart.
Gezamenlijke ontmoetingsavonden. Er zijn voor de wijken 5, 6 en een gedeelte van wijk 7 van de Hervormde kerk en voor
sectie wijken 4, 5, 6, 7 en 8 van de Gereformeerde kerk ontmoetingsavonden gepland. De avonden worden gehouden op
dinsdag 15 maart in de Fontein en op woensdag 16 en dinsdag 22 maart in het G.K.C. om 20.00 uur. Ook is er een middag
gepland op donderdag 17 maart in de Fontein om 14.00 uur; deze is voor diegene die op de genoemde data is verhinderd of
liever 's middags gaat in plaats van 's avonds. Koffie en thee staan voor u klaar om 19.45 uur of 's middags om 13.45 uur.

Kerk aan de Hoofdvaart

Post. Voor kerkenraadsleden zonder email ligt er post klaar in de consistorie.
Spreken over Preken. In de hal bij elke deur vindt u intekenlijsten om u op te geven voor Spreken over Preken voor de
morgendienst van zondag 20 maart. Na de dienst is er in zaal 2 van de Fontein gelegenheid na te praten over de dienst. Als u
uw naam invult op de intekenlijst wordt er de komende week contact met u opgenomen. Niet vergeten dus!

Kerk aan de Wilhelminastraat
175-jarig bestaan van onze kerkelijke gemeente. Om een mooie tentoonstelling in te richten hebben we nog veel foto’s
nodig. Een dringend verzoek: Wilt u nog eens in de schoenendoos met foto’s en/of in albums nakijken of er wat bij is waar we
e
wat mee kunnen voor de 15 mei a.s.? Namens de Werkgroep Cultuur, Joop Moes, archivaris.
De Samenspraak. In de Samenspraak staat het mobiele telefoonnummer van ds. G. van Rheenen niet volledig vermeld. Het
nummer is 06-48634432.

