Zondag 16 januari 2011
`
Samen gemeente
Basiscatechese: Op 23 januari is er weer basiscatechese voor groep 7 en 8 in de hervormde kerk, in de Fontein. (Via de zij ingang huis
van de koster). Het begint net als de dienst om 9:30, met de zegen hopen we in de kerk te zijn. Deze keer hebben we een gast: Jolanda
Visscher (19 jaar). Zij is in Uganda geweest via de organisatie Kinderhulp Afrika. Ze wil graag over haar ervaringen komen vertellen.
Komen jullie allemaal? En neem maar iemand mee! Tot 23 januari in de Fontein! Voor info: Alice Visscher 617339
Catechsatie: De groep o.l.v. ds.J.van Dijk komt maandag 17 januari van 19.00-19.45 uur bij elkaar.
Doopouders: Alle ouders, die in 2010 in de gereformeerde of hervormde kerk een zoon of dochter ten doop hebben gehouden, zijn
uitgenodigd voor een gezamenlijke avond op donderdag 20 januari om 20.00 uur in de Fontein. We sluiten af rond 22.00 uur.
Bijbelkring: De Brief aan de Romeinen wordt o.l.v. ds. J .van Dijk verder uitgeplozen op donderdag 20 januari om 10.00 uur in de Fontein.
LEVEN uit de BRON
Het evangelie, letterlijk vertaald ‘het goede nieuws’ overal bekend maken. Een bijzondere opdracht: goed nieuws brengen aan anderen.
Toch vinden we het vaak moeilijk om dat goede nieuws te brengen, om een missionaire gemeente te zijn. Maar in het brengen van het
goede nieuws staan we niet alleen. Samen kunnen we sterk zijn. Daartoe kunnen we elkaar toerusten. Een programma van
Gemeenteopbouw langs de weg van Geloofsopbouw. Op dinsdag 25 januari is er vanaf 19.30 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat een
avond voor alle leden van werkgroepen/verenigingen en commissies uit onze beide gemeenten, waar we o.l.v. ds. M.Noorloos uit
Apeldoorn, een boeiende spreker, kunnen ontdekken wat zijn programma Leven uit de Bron voor onze werkgroep/vereniging/commissie
betekent.
Spreken over preken: Zondag 23 januari zal er in de kerk aan de Wilhelminastraat na de kerkdienst weer een bijeenkomst voor “Spreken
over preken” worden gehouden. Voorganger is ds. G.B. Huiskamp. Er kunnen 5 deelnemers meedoen aan dit gesprek. In de hal hangt een
intekenlijst waarop u zich kunt aanmelden voor deze of één van de andere zondagen. Voor meer informatie (of aanmelding) kunt u contact
opnemen met Christa Grijsen, 0523-750221, christagrijsen@hotmail.com
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het februarinummer is zaterdag 22 januari 2011 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?
Sirkelslag: Sirkelslag Kids en Young is een spel dat je speelt met een groep. Het spel vindt tegelijkertijd in heel Nederland. Het draait om
een thema en bestaat uit een aantal afzonderlijke spelopdrachten. Voer deze snel, goed en eerlijk uit, want: hoe meer punten je verdient en
hoe sneller je klaar bent, des te meer kans je maakt op de grote SIRKELSLAGTROFEE Groep 7en 8 Vrijdag 28 januari , 12-16 jaar
Vrijdag 4 februari 19.15 tot 21.30 in Het Kruispunt
Opgeven bij Marita Nijhuis tel.06-38283855 (of sms) Helma Aalderink jenhaalderink@ziggo.nl Aanmelden groep 7+8 voor 19 januari en 1216 jaar voor 2 februari .
Dienst: Op zondag 23 januari hopen de Open~deur groep en de werkgroep zangdiensten hun eerste gezamenlijke dienst te houden. Deze
gezamenlijke diensten worden elke 4e zondag van de maand gehouden In de kerk aan de Hoofdvaart.
In deze eerste dienst hoopt voor te gaan ds. J. van Dijk met het thema `echte vrienden`.
Het kinderkoor Eigen Wijs o.l.v. Margriet Overmars en pianist Jan Kamphuis zullen ook hun medewerking verlenen.

Kerk aan de Hoofdvaart
Overleden:
- Op zondag 9 januari is Egbert Kleine, Moeshoekweg 8 te Slagharen, overleden in de leeftijd van 83 jaar.
De afscheidsdienst werd gehouden op donderdag 13 januari in de Herv. Kerk in Dedemsvaart.
De begrafenis vond plaats op de begraafplaats te Lutten.
- Op woensdag 12 januari is Dinie van der Vecht, Leeuwerikstraat 1, overleden in de leeftijd van 70 jaar.
De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 17 januari om 13.30 uur in de Herv. Kerk te Dedemsvaart.
Vooraf is er vanaf 13.00 uur gelegenheid tot condoleren.
Belijdeniscatechese: Maandagavond 17 januari om 20.00 uur in de Pastorie, Hoofdvaart 5.
Groeigroep: Dinsdagavond 18 januari om 20.00 uur in de Pastorie
Kerkbalans: Vanwege ziekenhuisopname (heupoperatie)van de huidige collectant hebben we voor deze actie een nieuwe collectant nodig
en wel voor de route Tottenhamstraat-begin Drogteropslagen ( 8 adressen). Wie kan en wel dit doen? U kunt zich melden bij de koster.
Collectanten: Voor de collectanten liggen de routes klaar in de consistorie. Wilt u deze zoveel mogelijk meenemen.
Hongarije: Vanmorgen zal de dienst in het teken staan van de uitwisseling met Kisoroszi. We horen Hongaarse muziek, we zien beelden en
we denken na over het belang van de uitwisseling voor hen en voor ons. Het thema: Weest gastvrij voor elkaar. Deze dienst is voorbereid
met een aantal Hongarije-gangers. Leden van de werkgroep zullen meewerken aan de dienst.
Post: Voor de kerkenraadsleden zonder email ligt er post in de consistorie

Kerk aan de Wilhelminastraat
Overleden:
- Op zondag 9 januari 2011 is overleden zr. Grietje Snippe-Bastiaan in de leeftijd van 85 jaar. Zij woonde de laatste tijd in
verzorgingscentrum de Schiphorst te Meppel, daarvoor in de Molstraat 75 te Dedemsvaart.
De begrafenis heeft plaatsgevonden op vrijdag 14 januari vanuit Yarden uitvaartcentrum
- Op donderdag 13 januari is zr. Souke Kiena (Sjoukje) Schuldink-Eshuis overleden in de leeftijd van 63 jaar. Ze leefde met haar man aan
de Klaverzuring 17. De crematie zal plaatsvinden a.s. woensdag 19 januari in crematorium
"Kranenburg" te Zwolle. Voorafgaande aan de crematie is er een afscheidsdienst in de aula van het crematorium. Aanvang 11:00 uur.
Ter nagedachtenis aan de overledenen zullen we zingen we gez.293:1 (Wat de toekomst brengen moge)
Aftreden kerkenraadsleden: In mei zijn weer diverse mensen aftredend. Wilt u ons helpen zoeken naar vervangers. Lijsten hiervoor liggen
in de hal. Alvast bedankt. De kerkenraad.
Yentil: Woensdag 19 januari geven we aan de hand van ‘Benedictijnse ’ leefregels de avond inhoud. Dat betekent, dat we punctueel om
20.00 uur beginnen. We sluiten de avond om 22.00 uur. Ben je druk? Kom! Ben je niet al te druk? Kom dan ook!

