Zondag 17 april 2011
Samen gemeente
Campagne Kerk in Actie 2011 “IK ZIE JE !!!”. Week 6. Open je ogen voor ... mensen die volhouden. Moldavië is hard
getroffen door de economische en politieke crisis. Hierdoor is het leven in het armste land van Europa nog zwaarder
geworden. Voor alleenstaande jonge moeders en tienermoeders zijn de moeilijkheden bijna niet te overzien. Zij hebben
financiële en psychische hulp nodig om te voorkomen dat ze abortus plegen of hun kinderen verlaten.
Moldovan Christian Aid (MCA) ziet om naar (zwangere) tienermoeders en steunt het project “Begin van nieuw leven”.
Ziet u ook naar hen om? Uw bijdrage in het spaardoosje van de campagne (thuis) maakt voor deze moeders het verschil.
De diaconiecollecte aan de uitgang is vandaag ook voor dit doel bestemd.
Spaardoosjes campagne. Volgende week zondag, Paaszondag 24 april, kunnen de spaardoosjes van de campagne
”IK ZIE JE!!!“ na 6 weken sparen voor 6 verschillende projecten, weer ingeleverd worden bij de ingang(en) van de kerken.
Op vrijdag 22 of zaterdag 23 april worden de doosjes opgehaald bij de thuisspaarders (degene die thuis de nieuwsbrief
bezorgd krijgen). We hopen dat veel mensen gehoor hebben gegeven om thuis te sparen voor de goede doelen. Hopelijk
worden er weer veel doosjes ingeleverd. En als dat a.s. zondag niet lukt, kunt u het doosje ook nog in de week daarop
inleveren bij de koster. Doen! Open je ogen voor ... de medemens.
40 dagenboekje 2011. Nog steeds wordt er geld in de spaarbusjes gedaan. De busjes blijven staan t/m zondag 24 april,
u kunt dus nog steeds een (extra) bijdrage in het busje doen. De stand is nu: € 404,87.
Paasactie diaconie. 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 er, van 27 maart tot en met 17 april, een doos met daarop "Paasactie". Hierin kunt u
een naam met adres deponeren. Mailen kan ook: depaasactie@gmail.com. Voor informatie: zie de Samenspraak van april.
The Young Messiah. Vanavond om 19.00 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat presenteert de SOW Groep Bergentheim
The Young Messiah,
het klassieke meesterwerk van Händel, in een modern jasje gestoken door Tom Parker. Een bijzondere gebeurtenis ter
voorbereiding op Pasen.
Uw mening over kerkdiensten in De Fontein. Graag attenderen beide kerkenraden u erop, dat de vragenlijstjes over de
avonddiensten in De Fontein tot zondagavond 17 april nog kunnen worden ingeleverd. Wij hopen dat u van de gelegenheid
gebruik wilt maken om uw mening te geven. Wie geen briefje heeft ontvangen, er liggen nog briefjes in de hal van beide
kerken.
Belijdeniscatechese. Maandagavond 18 april om 20.00 uur in de pastorie aan de Hoofdvaart.
En de boom bloeit. Aan het begin van de Stille of Goede Week, willen we, d.m.v. sobere verstilde beelden en poëtische
teksten, Jezus volgen op Zijn lijdensweg naar Zijn dood en opstanding. We doen dit aan de hand van een kruisweg van Anne
van Buul met teksten van Janneke Nijboer. Plaats: Groot Landzicht, Langewijk 362; datum en tijd: maandag 18 april om 19.30
uur. Wie deze avond als voorbereiding op Pasen, mee wil maken, kan zich aanmelden bij Henny Kruidhof,
tel. 615665 of hennykruidhof@sollie-dsl.nl.
Paaswake. In de nacht van Stille Zaterdag op Pasen, zal er weer een Paaswake gehouden worden in de kerk aan de
Wilhelminastraat. De wake begint om 21.30 uur. De hele nacht is de kerk open en ieder half uur is er een meditatief moment in
de vorm van een lezing of een lied. De sfeer in de kerk is die van stilte en rust. Gedurende de nacht kun je in- en uitlopen of
blijven. In de koffiekamer is thee en koffie klaar en er is een leestafel. Ook is er gelegenheid even rustig met iemand te praten.
Zo
brengen we de nacht door: biddend, zingend, luisterend, overwegend en wachtend op de morgen. In de morgen lezen we, bij
zonsopgang, samen het Paasevangelie en daarna delen we ons meegebrachte brood en ontbijten gezamenlijk.
Opendeur zangdienst. Eerste paasdag 24 april gaan we in de avonddienst van 19.00 uur in de kerk aan de Hoofdvaart met
elkaar bekende paasliederen zingen. Het thema is: Christus onze Heer verrees. Medewerking verleent Sound of Church.
Voorganger is ds. J. van Dijk.
Wandeling. Waar je stappen zet, ontstaat grond, waar je samen stappen zet, ontstaat begaanbare grond. Wandelt u met
ons mee? Tijdens een korte wandeling laten we de haast uit ons hoofd halen en stellen we ons open voor God en elkaar.
Graag nodigen we u uit op dinsdag 26 april om 19.15 uur in het Impluvium, Noord Stegeren 54, Dedemsvaart.
Meinie Veenstra en Henny Kruidhof, tel. 615665, email: hennykruidhof@sollie-dsl.nl.

Kerk aan de Hoofdvaart
Rondbrengen paasattenties. De diaconie vraagt gemeenteleden die donderdag 21 april komen helpen bij het rondbrengen
van de paasattenties. Deze staan klaar in de kerk aan de Wilhelminastraat van 14.00-17.00 uur of ‘s avonds na de kerkdienst.

Doopzitting. Op zondag 1 mei is er gelegenheid de Heilige Doop te bedienen. De doopzitting is i.v.m. Witte Donderdag op
maandag 18 april om 20.00 uur in zaal 2 van De Fontein (achteringang). Beide ouders worden daar verwacht.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Doop. Vanmorgen hopen we de doop te bedienen aan Evine Wietske Soer. Evine is geboren op 13 februari 2011 en is de
dochter van Meint Jan en Miranda Soer en het zusje van Yarèl en Ilana, ze wonen De Pitrus 19.
Paaskaarten. In de kleine hal, bij de kaartenstandaard, vindt u ook weer een uitgebreide serie paaskaarten.
Vorming&Toerusting/Kerk&Israël. Dinsdag 19 april van 19.30-21.30 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat. Inleider:
theoloog en schilder
Ruud Bartlema; onderwerp: De visie van Chagall op de Christusfiguur. Vanuit zijn joodse achtergrond komt de schilder
Marc Chagall tot een opmerkelijke visie.

