Zondag 16 mei 2010
Samen gemeente
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het juninummer is zaterdag 22 mei, 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: de.samenspraak@gmail.com, maar de tekst ook in beide kerken in de daarvoor bestemde bus (GK) of postvakje (HK)
deponeren. Wilt u in de onderwerpregel de titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?
SOW-Pinksterzendingsdienst: Op zondagavond 23 mei a.s. geeft ds. Paulien Matze uit Tollebeek in de zendingsdienst een
lezing over haar boek “Portretten uit Bolivia, levensverhalen die inspireren”. Ds. Matze was uitgezonden naar La Paz door
Kerk in Actie van de PKN. Door haar werk en persoonlijke contacten kwam ze in aanraking met allerlei mensen en werd ze
gegrepen door de vaak indrukwekkende levensverhalen van veel Bolivianen, hun sterke geloof en enorme veerkracht. We
bevelen deze dienst van harte bij u aan!
55+: Voor het reisje op 27 mei a.s. kunt u zich nog aanmelden bij mevr. T. v.d. Meulen, tel. 613643 of bij mevr. I. Hageman,
tel. 618899. We vertrekken om 12.00 uur naar Spier. Na een broodmaaltijd maken we een rondrit door Drenthe o.l.v. een gids.
Later is er nog koffie met gebak en een quiz. Gaat u mee? Het zou fijn zijn als we de bus volkrijgen!
Groet, Ineke Hageman.
Lustrumconcert GNMK: In de Herv. Kerk te Dedemsvaart op zaterdag 29 mei a.s., aanvang 19.30 uur. Het Groot
Nederlands Mannenkoor is een uniek koor en heeft 160 leden. Het koor staat o.l.v. de bekende dirigent en pianist Gezinus M.
Veldman. Aan het lustrumconcert zal worden meegewerkt door de uit Azerbeidjan afkomstige tenor solist Reza Ranjazmay en
de bekende organist Frank Kaman die het koor zal begeleiden. Ook zal de pianist Gezinus M. Veldman samen optreden met
genoemde solisten. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Primera Meesters en Evang. Boekwinkel de Welle. Toegang € 10,00,
kinderen tot 12 jaar € 5,00.
e
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1 Pinksterdag: Het is langzamerhand al een traditie aan het worden op 1 Pinksterdag: als beide gemeenten vieren wij
samen het feest van Pinksteren. Dit jaar komen wij samen in de kerk aan de Wilhelminastraat. In de dienst leggen
gemeenteleden belijdenis van hun af en worden twee (SOW) ouderlingen bevestigd. Al met al wel een heel bijzondere dienst
voor onze beide gemeenten en wij hopen van harte u allemaal te mogen begroeten. Deze ochtend is er dus geen dienst in de
kerk aan de Hoofdvaart. De gezamenlijke avonddienst (zendingsdienst) wordt ’s avonds gehouden in de kerk aan de
Hoofdvaart.
Jeugddienst – ’t kan me wél schelen…..: Dat is het thema van onze jeugddienst van vanavond om 19.00 uur in de
Hervormde Kerk. We horen het zo vaak: “Och, wat kan het schelen.” We worden onverschillig: “Wie maakt zich daar nu druk
om? ”Maar zal zo’n houding van onverschilligheid en nonchalance ons dichter bij elkaar brengen? Of zou je eigenlijk moeten
zeggen: ’t Kan me wél schelen? In onze dienst willen we beide kanten belichten. De bezoekers worden actief bij het thema
betrokken. Voorganger is ds. J. van Dijk. De dienst wordt muzikaal begeleid door de gospelband Sjem (= de Naam) met als
zangeres Gerrie van Dijk-Dantuma (schoondochter van ds. J. van Dijk).
Openbare belijdenis van het geloof en bevestiging van ambtsdragers: In de feestelijke morgendienst van Eerste
Pinksterdag (23 mei 2010) hopen Maniek van Dijk (De Prunus 24), Paul Hamberg (Adelaarweg 47), Joanne Katoele
(Adelaarweg 47) en Heine Knoop (De Oeverloper 33 te Dronten) openbare belijdenis van het geloof af te leggen. Tijdens
diezelfde dienst hopen we br. Albert Lopers en zr. Bep van den Brandhof (De Albatros 5) te bevestigen in het ambt van
ouderling, in resp. de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente. Als kerkenraden en gemeenten willen we van deze
gebeurtenissen in grote dankbaarheid getuige zijn.
Taizéviering en maaltijd: Op 30 mei a.s. wil de werkgroep uit Dedemsvaart bij haar 10-jarige verbondenheid met Taizé stil
staan en organiseert zij voorafgaand aan de Taizéviering een ontmoeting met een maaltijd. Vanaf 16.30 uur is er inloop met
koffie/thee, met om 17.30 uur een eenvoudige maaltijd in de stijl van Taizé en tenslotte is als afsluiting een viering in de sfeer
en stijl van Taizé. De dienst en de maaltijd vinden plaats in het GKC. Opgave voor de maaltijd kan tot 24 mei a.s. bij:
Aliejenne Beumer, j.a.beumer@gmail.com of 06-19843250. Meer informatie is te vinden op de website.
Kerk aan de Wilhelminastraat
Yentil: Woensdag 19 mei a.s. wordt er een onderwerp met een C voorbereid. Dit is alweer de laatste avond met een
onderwerp. Wat gaat de tijd toch snel. Binnenkort krijgen de leden allemaal een uitnodiging voor de slotavond (16 juni). Schrijf
de datum vast in je agenda. Voor informatie: Marthilde, tel. 616815 of Mathilde, tel. 234701. Tot woensdagavond.
Verjaardagsvisite: Op donderdagmorgen 20 mei 2010 worden alle leden in de leeftijd van 75 jaar of ouder, die in de
maanden februari, maart en april jarig zijn geweest van harte welkom geheten op de jaarlijkse verjaardagsvisite in het GKC.
We hopen elkaar te ontmoeten tussen 9.45 uur en 11.30 uur.
Bejaardensoos: De soos kan dinsdagmiddag niet doorgaan i.v.m. een begrafenis.

Kerk aan de Hoofdvaart
Hervormde Vrouwendienst: Op maandag 31 mei is de fietstocht van de H.V.D. voor hun medewerk(st)ers en hun partners.
Na eerst een kopje koffie in de consistorie te hebben gedronken vertrekken we om half 10. Het is een leuke
“verrassingsfietstocht” die ongeveer 30 km. lang is. De kosten voor de “verrassing” zijn € 5,00 p.p. Ook is het belangrijk dat u
zich van tevoren opgeeft, dit kan t/m vrijdag 28 mei bij Janny de Boer, tel. 613096. Wilt u zelf voor een lunchpakket en drinken
zorgen? Bij heel slecht weer gaat de tocht niet door.
HVD: Voor de medewerksters die het blad Echo meenemen bij hun bezoekwerk: De Echo zal pas aan het eind van de maand
komen en zal dan bij u thuis worden bezorgd.
Onder Schooltijd: De gespreksgroep “Onder Schooltijd” bestaat 15 jaar. Het derde lustrum. Best wel een feestje waard. Om
dat te vieren gaan we woensdagmiddag een fietstochtje maken, samen een High Tea bereiden en er ook van genieten. We
vetrekken om 13.30 uur bij Margreet Kuiper, Mulderij 6.
Kerkenraad: Voor alle kerkenraadsleden ligt er post in de consistorie.

