Zondag 17 oktober 2010
Samen gemeente
Gemeenteavond. De kerkenraden nodigen u van harte uit voor de gezamenlijke gemeenteavond op woensdag 27 okt. a.s.
om 20.00 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat. Vanaf 19.30 uur staan de koffie en thee klaar.
Naast enkele ontwikkelingen in sow-verband wordt op die avond het project Leven uit de Bron gepresenteerd. Een
programma van gemeenteopbouw via de weg van geloofsopbouw. Onze predikanten volgen daartoe momenteel een cursus
in Kampen. De kerkenraden zijn er mee bezig. Op de gemeenteavond is ds. M. Noorloos te gast, de grote motor achter dit
programma. We zullen kennismaken met het hart van de kerk, vitamines met de grote C en de kleine c, “echte” communicatie
en een omgekeerd ABC: CBA. Het is een avond waarop we als gemeenteleden van beide kerken samen de weg via
geloofsopbouw naar gemeenteopbouw willen inslaan.
Basiscatechese. Op zondag 24 oktober is er weer basiscatechese in de Fontein, naast de Kerk aan de Hoofdvaart. De
basiscatechese wordt gehouden tijdens de (ochtend)kerkdienst en is voor alle kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool.
e
Elke 4 zondag van de maand in 2010 en 2011, m.u.v. Kerst en Pasen, zal er basiscatechese zijn. Afwisselend in de kerk aan
de Hoofdvaart en de kerk aan de Wilhelminastraat. Kom je ook? Neem gerust iemand mee.
Groeten Anja, Carlein, Erna en Alice. Voor info: Alice Visscher, de Aak 69, 617339 of a.p.visscher@home.nl .
Catechisatie van ds. Huiskamp is in het vervolg om 19.15 uur ! Deze catechisatie is elke dinsdagavond, m.u.v. de
herfstvakantie (25 okt.), in de kerk aan de Wilhelminastraat. We hebben besloten om niet meer om 19.00 uur te beginnen,
maar om 19.15 uur. Deze catechisatie is bedoeld voor de leeftijdsgroep van 16 t/m 25 jaar. Ook is er de mogelijkheid voor
dezelfde leeftijdgroep catechese te volgen bij ds. van Dijk op de maandagavond. Die catechese begint om 19.00 uur en is in
de Fontein, zaal 2. Op 18 oktober is er voor deze groep geen catechisatie.
Belijdeniscatechese. Op maandagavond 18 oktober begint de belijdenisgroep om 20.00 uur in de pastorie aan de
Hoofdvaart 5. Er zijn een aantal die zich hebben opgegeven, maar er kunnen er zeker meer bij! Je bent hartelijke welkom!
Taizéviering. Vanavond is de avonddienst in de kerk aan de Wilhelminastraat een gebedsviering in de stijl en sfeer van
Taizé. De kerk is open vanaf 18.30 uur en de viering begint om 19.00 uur. Liederen en stilte nemen in deze viering een
belangrijke plaats in.
In deze viering staat het thema ‘De Heer is je wachter’ centraal. Naast het orgel, zullen, de liederen ook muzikaal ondersteund
worden door dwarsfluit en een klarinet en cello.
40-dagenboekje 2011. Het afgelopen jaar hebben meerdere werkgroepen/commissies een bijdrage aan het 40dagenboekje
2010 geleverd. Dat willen we voor 2011 ook weer mogelijk maken. Welke werkgroep/commissie wil daaraan medewerking
verlenen? Overleg dat in jullie vergadering en geef de reactie door aan A. Kremer, tel.613268 of mail het naar
kremer153@home.nl . Het thema van 2011 van Kerk in Actie is: ‘Ik zie je’. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp in de
postvakjes.
Werkgroep 40-dagenboekje.
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het novembernummer is zaterdag 23 oktober om 17.00 uur. S.v.p. uw kopij
voorzien van naam en telefoonnummer, zodat we in geval van vragen contact kunnen opnemen. U kunt uw kopij aanleveren
per email via: de.samenspraak@gmail.com. of deponeren in de daarvoor bestemde bus (GKC) of postvakje (HK). Wilt u in de
onderwerpregel de titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?
Jeugddienst. Je kent de progamma’s zoals Idols, X-factor, Popstars vast wel. Daar draait het vooral om de muziek en hoe
word ik bekend. Maar “WHEN WILL I BE FAMOUS?” Dat is het thema van de jeugddienst op 24 oktober in de Ned. Herv.
Kerk. Only one way uit Gramsbergen zal het progamma muzikaal begeleiden en ze zullen hun eigen liederen laten horen.
Presentator: ds. A.W. Estié. Wil je het progamma live bijwonen, dan ben je van harte welkom, aanvang 19.00 uur!
Bijbelkring. Donderdagmorgen 21 oktober hopen we elkaar weer te ontmoeten o.l.v. ds J.van Meerveld in de Grote zaal van
de Fontein. We beginnen om 10 uur en sluiten rond 11.30 uur af. Wilt u ook nog meedoen dan bent u hartelijk welkom!
Concert Chr. Mannenkoor Asaf. Het concert, onder leiding van dirigent Peter Bos, wordt op zaterdag 23 oktober gehouden
in de kerk aan de Wilhelminastraat, aanvang 20.00 uur. Voor verdere informatie, zie ‘De Samenspraak’ van oktober.
Yentil. Op woensdag 20 oktober om 20.00 uur komen de vrouwen van Yentil bij elkaar in de kerk aan de Wilhelminastraat.
Onderwerp van deze avond is de vraag, wat de toekomst is van en voor Yentil. Een belangrijke avond, waarin we met zo veel
mogelijk vrouwen van gedachte willen wisselen. Info bij Marthilde Visscher, tel. 616815.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Extra gemeente bijeenkomst: Het moderamen heeft naar aanleiding van reacties van gemeenteleden op het besluit rond het
instellen van een interimpredikant, besloten op korte termijn een extra gemeentebijeenkomst te plannen. In deze bijeenkomst
zullen we de gemeente gelegenheid geven te reageren en vragen te stellen. Tevens willen we graag de mening van de
gemeente horen hoe we gedurende de vacaturetijd het kerkenwerk zoveel mogelijk kunnen laten doordraaien.

De verdere voortgang rond het aanstellen van de interimpredikant en de invulling van het takenpakket zal hiervan afhangen.
De bijeenkomst wordt gehouden op zondagmorgen 24 okt., na de kerkdienst, tijdens de koffie.
Belijdenis 31 oktober. De kerkenraad is verheugd u mee te kunnen delen, dat Marjanne en Marc Zuidema, De Wederik 8,
en Wilfred Spijker, Moerheimstraat 132, belijdenis van hun geloof willen afleggen. Dit hopen ze te kunnen doen in de
morgendienst van 31 oktober in de kerk aan de Wilhelminastraat. In deze dienst hopen we ook vier kinderen te kunnen dopen.
Eveneens heeft de cantorij haar medewerking toegezegd aan deze dienst.
Vakantie. Ds. P.J. de Buck heeft vakantie van 23 t/m 31 oktober. Indien bijstand van een predikant gewenst is, kunt u contact
opnemen met ds. G.B. Huiskamp, tel. 616557.

Kerk aan de Hoofdvaart
Vrije week. Van 16 oktober t/m 24 oktober heeft ds. J. van Dijk een vrije week. In voorkomende gevallen kan een beroep
worden gedaan op ds. J. van Meerveld.

