Zondag 14 november 2010
Samen gemeente.
Gezamenlijke Zendingsdienst. De zendingsdienst is voorbereid door de PZD. Voorganger is dhr. Jaap Breetveld uit Deventer.
Jaap Breetveld is jarenlang zendingsarts geweest en kan ons ook wat meer vertellen over ons project Chak dat wij ondersteunen.
Chak is een organisatie die helpt bij de problemen van HIV-besmetting van moeder op kind in Kenia.
Catechisatie 16+. Elke maandag om 19.00 uur in zaal 2 van de Fontein o.l.v. ds. J. van Dijk. Dinsdag 16 november catechese 16+
om 19.15 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat, o.l.v. ds. G.B. Huiskamp.
Yentil. Op woensdag 17 november om 20.00 uur komen de vrouwen van Yentil bij elkaar in de kerk aan de Wilhelminastraat. Deze
avond zal worden verzorgd door twee leden van World Servants. Zij zijn afgelopen zomer drie weken in Oekraïne geweest en zullen
daarvan verslag doen. Info bij Marthilde Visscher (616815).
Diaconie. Op donderdag 18 november om 19.30 uur in de Fontein, organiseert St. Platform Arme Kant van Avereest, in
samenwerking met de werkgroep Vrouw en Minima in Hardenberg, een avond met het thema “Als je zorg om geld je leven
bepaalt…”. In 3 workshops komen de volgende onderwerpen aan de orde: In workshop 1 is aandacht voor wat er op je afkomt als
werkloosheid dreigt, met informatie over de regelingen. In workshop 2 kijken we hoe iemand met een klein budget steeds weer de
eindjes aan elkaar moet knopen, met aandacht voor de inkomensverhogende regelingen. In workshop 3 staat het hebben van een
eigen bedrijf centraal. Informatie en gesprek. De thema-avond is bedoeld voor ieder die met de problematiek te maken heeft, maar
ook voor wie er in eigen omgeving, zoals familie, vrienden, kerk of parochie, mee te maken heeft of zou kunnen krijgen.
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het decembernummer is zaterdag 20 november 2010 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 (kerk aan de Hoofdvaart) deponeren. Wilt u in de onderwerpregel de titel van het artikel en de
rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?
‘Elvis in Church’, zondag 21 november om 19.00 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat. Info: www.degospelsvanelvis.nl. Kom op
tijd, want vol is vol!
Johannes de Heer in de karke. Zondagavond 21 november zal Johannes de Heer in liederen aanwezig zijn in de Kerk aan de
Hoofdvaart. Hij is alom bekend vanwege zijn bijzonder aansprekende liederen, die bij voorkeur in huiselijke kring bij het harmonium
werden gezongen of zomaar onder de huiselijke werkzaamheden door. Velen onder ons bewaren daar nog fijne herinneringen aan.
Het roept verlangen op naar de jeugdjaren van weleer. In het kader van de laatste zondag van het kerkelijk jaar zal het thema zijn:
Wachten op de Heer. Ds. J.van Dijk zal onze voorganger zijn. Het grote ‘kerkharmonium’ zal worden bespeeld door
Gerwin Kleinjan. Alle te zingen liederen staan op een stencil. U bent van harte welkom!
Vorming & Toerusting. In het Kerk & Israël-programma op donderdag 25 november van 19.30-21.30 uur in de kerk aan de
Wilhelminastraat een beeldverhaal over NES AMMIM door mevr. Beatrice Hoffer, betrokken bij Nes Ammim Nederland. Kosten €
5,00, inclusief koffie/thee. Info over de inhoud van de avond is te vinden op de website en in het V&T-boekje.
Ontmoetingsdag. Vrijdag 26 november van 15.00-20.30 uur, elkaar ontmoeten in de koffiekamer van de kerk aan de
Wilhelminastraat, waar naast koffie, thee en fris ook een folder met de workshops voor het komende seizoen gepresenteerd wordt.
Tevens oliebollenverkoop, voedselinzameling (houdbare producten), verkoop van Elisabethbode-dagboeken en -kalenders en
verkoop van EHBO-doosjes. Na 18.00 uur zorgen 2 clowns voor een vrolijke noot. Jongeren, ouderen, gezinnen, alleengaanden,
kerkelijk, niet-kerkelijk: iedereen is van harte welkom.
Inpakkers gevraagd voor kerstpakketten. Werkgroep Hongarije is weer gevraagd om voedselkerstpakketten te gaan inpakken
voor Vidotrans-HTG in Heerenveen. Hiermee kunnen we de kas van de werkgroep spekken. Wie kan ons helpen op zaterdag
4 december? Wij vertrekken om 8.00 uur vanaf de kerk, Hoofdvaart 5. Het zou mooi zijn als wij deze dag met 35 personen bezig zijn
om dit karwei af te krijgen. Mocht je maar een gedeelte van de dag kunnen, dan is dat ook geen enkel probleem. Wie al eens mee
geweest is, weet dat het een gezellig gebeuren is. Het is niet alleen werken, maar ook voor de inwendige mens zal worden gezorgd.
Heeft u/heb jij zin om ons te helpen? Geef het dan door aan: Cobi van Leussen, tel. 612381 of 06-22662367 of mail naar
werkgroephongarije@planet.nl.
X-mas Proof. Op zondagmiddag 19 december kun je een heel bijzonder Kerstfeest meemaken, speciaal voor jongeren als jij. Elk
jaar organiseert de PKN dit feest ergens in het land. Dit jaar heel dicht bij Dedemsvaart: in Zwolle! Je kunt je aanmelden bij
Geke van den Enk-Jurjens, email: ruben-geke@home.nl. Zij regelt het vervoer naar Zwolle. De Commissie Kerk & Jeugd betaalt
voor jou de helft van de entree. Voor meer info kijk op: http://www.jop.nl/xmasproof.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Aan de avonddienst van 28 november, waarin ds. Estié uit Lutten hoopt voor te gaan, werkt ook de groep "Sound of Church" o.l.v.
Gea Gijsbertsen mee. Deze vermaarde zanggroep heeft een ‘Festival’ ingestudeerd en zal het tijdens de dienst uitvoeren, in
samenwerking met lezers en voorganger. Velen menen, dat dit ‘Festival of Lessons and Carols’ een specifieke Engelse en daarmee
op oude tradities teruggaande vorm van kerkdienst is voor rond de kerstdagen. Dat is maar ten dele waar. De dienst van negen
lezingen, afgewisseld met bekende en minder bekende liederen werd aan het einde van de vorige eeuw geïntroduceerd door
Edward White Benson (1829-1896), die voordat hij tot het bisschopsambt geroepen werd (hij bracht het tot bisschop van
Canterbury), meewerkte aan de totstandkoming van verschillende gezangboeken. Ook schreef hij zelf liedteksten. In 1918 werd zijn

ontwerp van een Festival of Lessons and Carols aangepast voor het gebruik in de kapel van King's College te Cambridge.
Sedertdien zijn deze diensten zeer bekend en geliefd geworden, zodat in het Angelsaksische taalgebied en ook daarbuiten talrijke
varianten op dit thema zijn ontstaan. Wat velen niet weten is, dat zo'n Festival niet alleen verbonden hoeft te worden met Kerstfeest,
maar ook geschikt is om te gebruiken bij andere feesten en tijden van het kerkelijk jaar. In deze variant wordt dus niet
- zoals zo vaak gebeurt - op het Kerstfeest vooruitgelopen, maar deze variant is speciaal ontwikkeld voor de adventstijd. We willen u
van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn en deze bijzondere dienst al zingend en (mee) lezend, mee te beleven. Namens de
werkgroep liturgie, ds. G. Huiskamp.

Kerk aan de Hoofdvaart
Bijbelkring. Donderdag 18 november om 10.00 uur in zaal 1 van de Fontein.
Zondag 21 november Eeuwigheidszondag. Volgende week zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op
zondagmorgen gedenken wij in de dienst de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Het is goed om stil te staan bij
hen die ons lief en dierbaar waren en die wij terug moesten geven in de handen van God.
Eerste Advent. Op zondag 28 november, Eerste Advent, werkt traditiegetrouw het chr. mannenkoor Asaf mee aan de eredienst
’s morgens in de kerk aan de Hoofdvaart, waarin ds. J. van Dijk hoopt voor te gaan. De mannen van Asaf zingen een aantal mooie
liederen. We maken kennis met het Adventsprojekt van de kindernevendienst en zingen Adventsliederen. Een dienst om misschien
eens iemand mee te nemen? Zegt het voort!

