Zondag 14 maart 2010
Samen gemeente.
40dagentijdcampagne. Het kan.. Sta op voor een betere wereld. Het thema van de vierde zondag is: Het kan. Sta op … voor
een betere toekomst. Samen werk maken van jongeren. Deze zondag staan we stil bij het jongerenwerk van The Mall van
Youth for Christ. Zij komen op plekken waar het leven in de wijk verziekt of minder leefbaar is. De YfC/The Mall probeert te
bouwen aan vertrouwensrelaties met jongeren tussen 10 en 23 jaar. Om hen van daaruit te stimuleren hun eigenwaarde te
ontdekken, talenten te ontwikkelen en bij te dragen aan de samenleving. Door geld in het spaardoosje van de campagne te
doen, steunt u dit project.
Ontmoetingsavonden. Ook deze week weer ontmoetingsavonden: gemeenteleden die in wijk 6 (HG) en sectie 4 en 7 (GK)
wonen, kunnen deze week één van de twee ontmoetingsavonden bezoeken. Op dinsdag 16 maart is er een avond in de
Fontein en een dag later, woensdag 17 maart, staan de deuren van de kerk aan de Wilhelminastraat voor u open. Om 19.45
uur staat de koffie/thee voor u klaar, schroom niet en kom. U weet het inmiddels: woont u in een andere dan genoemde
wijk/sectie, ook dan bent u welkom.
Paasactie diaconie 2010. 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 (van 28 februari t/m 21 maart) een doos met daarop "Paasactie”. Hierin kunt u een
naam met adres deponeren. Voor meer informatie, zie de Samenspraak van maart.
Yentil. Woensdag 17 maart gaan wij een bloem vilten i.p.v. mandala’s tekenen. Daar hebben de leden allemaal een mail over
gehad. Daarin stond ook wat je mee moet nemen deze avond. De avond begint om 20.00 uur in de kerk aan de
Wilhelminastraat.
Bent u/ben jij ook nieuwsgierig, neem dan contact op met Marthilde, tel. 616815 of Mathilde, tel. 234701.
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het aprilnummer is zaterdag 20 maart 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 (de kerk aan de Hoofdvaart) deponeren. Wilt u in de onderwerpregel de titel van het artikel en de rubriek waar het
geplaatst moet worden vermelden?
Paasgroetenactie 2010 zondag 21 maart. Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar
weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland, als een bemoediging. Met Pasen vieren christenen wereldwijd
de opstanding van Jezus: de dood en de nacht wijken voor het licht! Juist ook de gevangenen die terecht veroordeeld kunnen
zijn, willen wij laten weten dat zij waardevolle mensen zijn in Christus' ogen: er wordt aan hen gedacht, er wordt voor hen
gebeden.
Jeugddienst. Zondag 21 maart is er een jeugddienst in de De kerk aan de Hoofdvaart en jullie zijn allemaal van harte
welkom. Het thema van deze dienst is “Samen-leven met God”. De dienst wordt muzikaal begeleid door het Gospelkoor
Response uit Zwolle en begint om 19.00 uur.
Vorming & Toerusting / Kerk & Israël. Woensdag 24 maart is er van 19.30-21.30 uur een bijeenkomst met
mevr. Dodo van Uden uit Dalfsen, docente jodendom. Onderwerp: 'Omgaan met lijden en lijdenden in de joodse traditie'.
Kosten: € 5,00 incl. koffie/thee. Meer informatie over de inhoud van de avond is te lezen de Samenspraak maart, blz. 20.
Opgave t/m 21 maart bij Gé Batterink-Nijwening, tel. 638388.
Taizéviering. Zondag 28 maart is de avonddienst in de kerk aan de Wilhelminastraat in de sfeer en stijl van Taizé. Liederen
en stilte nemen in deze viering een belangrijke plaats in. Dit keer hebben we gekozen voor het thema: Verlangen en
vertrouwen. De liederen zullen begeleid worden op orgel, fluit en cello. We hopen jou en u te ontmoeten in de Taizéviering. Na
afloop is een ieder van harte welkom in de consistorie om elkaar te ontmoeten met een kop koffie, thee of een glas fris. Meer
informatie over Taizévieringen vindt u op www.pkn-dedemsvaart.nl > bij de diensten.
Kerk aan de Wilhelminastraat
Actie world servants. Drie ei is een paasei. Zoals u al in de Samenspraak hebt kunnen lezen gaan wij met Pasen eieren
verkopen. Dit zal gebeuren op de zaterdag voor Palmpasen, 27 maart, van 10.00-12.00 uur. De eieren worden verkocht bij de
fam. van Kesteren aan de Veenbies 6. Inschrijven kan nu al. Bij de uitgang liggen intekenlijsten waarop u kunt aangeven
hoeveel doosjes (1 doosje: 10 eieren) u wilt, 10 eieren voor € 2,00, 30 eieren voor € 5,00. Ook kunt u uw bestelling doorgeven
via info@wsdedemsvaart.nl, of bel Veerle van Kesteren, tel. 617219. Voor verdere info: kijk op www.wsdedemsvaart.nl of
vraag één van de Oekraïne-reizigers.
Marcuspassie. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar zingt het projectkoor “Marcuspassie” het passie-oratorium “Een gat in
het dak” van Michiel de Zeeuw en Mar van der Veer. Het koor wordt voor een aanzienlijk deel gevormd door leden van onze
gemeenten. De passie duurt vijf kwartier en is geschreven voor koor, solisten, gemeentezang, piano, cello, fluit, viool en

klarinet. De uitvoering vindt dit jaar plaats op zondag 21 maart vanaf 19.00 uur in de Hessenwegkerk, Hessenweg 47 te
Hardenberg (Heemse). Ieder is van harte welkom, de toegang is vrij. Info: ds. Pieterjan de Buck, tel. 0523-616377,
email: pjdebuck@xs4all.nl.
Kerk aan de Hoofdvaart
Onder schooltijd. Woensdag 17 maart om 9.45 uur komen we o.l.v. ds. J. van Dijk bij elkaar bij Dinie van der Hoek,
de Prunus 64.
Bijbelkring. Op donderdag 18 maart lezen we vanaf 10.00 uur in zaal 1 van de Fontein o.l.v. ds. J. van Dijk verder in de Brief
aan de Romeinen.
Confessionele vereniging. Hierbij wordt u uitgenodigd voor de bijeenkomst, die gehouden zal worden op
donderdag 18 maart om 20.00 uur in de Fontein. Spreker is ds. P.A. van Elten uit Nieuw Weerdinge. Onderwerp van deze
avond: "Oudtestamentische verdieping bij nieuwtestamentische tekst". Wij hopen u deze avond te mogen ontmoeten, ook
belangstellenden zijn van harte welkom. Secr. B. Prinsse, tel. 656078.

