Zondag 18 april
Samen gemeente.
Voorjaarsmarkt:Op zaterdag 24 april wordt op het terrein achter de kerk aan de Hoofdvaart de 1e editie van de
voorjaarsmarkt gehouden. Duizenden boeken en heel veel CDs liggen op u te wachten en voor u een uitstekend moment om
uw boeken in te kopen voor de komende zomerperiode..Naast boeken, knieperties, hamburgers etc. zijn er leuke activiteiten
voor de kinderen en staan er honderden planten en bloemen te wachten op een koper ,waarmee u uw tuin en terras weer in
lentesferen kunt brengen. Ook bij slecht weer gaat het gewoon door,er wordt dan een enorme tent achter de kerk geplaatst en
de kachel brand. Kortom mis het niet.
Jeugddienst:Vanavond is er weer een bijzondere jeugddienst.Deze jeugddienst zal geheel verzorgd worden door gospelband
“Firezone” uit Meppel. In deze dienst kun je meezingen en luisteren naar de liederen. Laat je verrassen en kom naar de
Herv. Kerk om 19.00 uur. Namens de jeugddienstcommissies.
Vorming & Toerusting: Het laatste aandachtspunt in het Kerk& Israėl programma 'Verkenningen': Bezoek aan een plek met
een geschiedenis in midden Drente: Kamp Westerbork. 25 april a.s. vertrek om precies 13.00 uur vanaf GKC. Om 14.00 uur in
het museum,film/bezoek/rondleiding over het kampterrein o.l.v. een gids. Kosten: €5, opgave vóór 19 april a.s. bij G.BatterinkNijwening, tel.(0523) 38388. Verdere info: De Samenspraak (april nr.)
Diaconie: Het gezamenlijke eten is a.s. vrijdag 23 april in de kerk aan de Wilhelminastraat; dus dit keer niet de laatste
vrijdag van de maand, want dan is het Koninginnedag! Om 18.00 uur bent u van harte welkom! Opgave gaarne voor
woensdag 21 april bij
mevr. Nellie Hilberink, tel. 614844. De kosten zijn € 3,-Opbrengsten 40dagenboekjes: Campagne HET KAN. Sta op voor een betere wereld. In beide kerken zijn samen 137
doosjes van de campagne, die gehouden werd in de veertigdagentijd, ingeleverd. Dat heeft in totaal € 1239,99 opgeleverd.
Fijn dat we zo ook een beetje kunnen meewerken aan een betere wereld voor mensen die het nodig hebben.
De opbrengst van de 40dagenboekjes heeft samen € 588,16 opgebracht. Prima resultaten, alle gevers hartelijk bedankt.
Jeugddienst – “DEAL OR NO DEAL?!”. In het kader van de keuzecatechese hebben zeven catechisanten van zowel de
gereformeerde als hervormde gemeente, in samenwerking met de jeugddienstcommissie van de Gereformeerde kerk, een
knaller van een jeugddienst voorbereid! Het thema is ‘deal or no deal?’. Wie kent dit tv-programma niet? Een programma dat
dagelijks op rtl5 te zien was. Het spel waarbij één kandidaat uit twintig koffers hét bedrag van €250.000 moet zien te kiezen en
ondertussen met de bank moet onderhandelen om een zo hoog mogelijk bedrag binnen te slepen. Een spel dat om lef,
strategie en stalen zenuwen vraagt. Heb jij het lef en de stalen zenuwen om dit spel samen met ons te spelen in de
jeugddienst van zondag 2 mei a.s.? Deze dienst is er geen preek, maar zingen we en luisteren we naar liederen tussen de
spelrondes door. Ook is er een sketch en kunnen we genieten van gospelkoor Shine uit Nijverdal. We kijken naar je uit en
verwelkomen je graag om 19:00 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat! De keuzecatechisanten en de werkgroep
jeugddiensten.
Diaconie: De diaconie-collecte is vandaag bestemd voor Binnenlands Diaconaat. Kerk in Actie helpt ook in Nederland, bijv.
door steun aan organisaties , die zich inzetten voor patiënten met psychiatrische achtergrond en hun naastbetrokkenen. Een
ander voorbeeld is de organisatie van vakanties voor mensen , die het moeilijk vinden (weer) op vakantie te gaan, voor hen
die tijdens vakantie hulp en/of zorg nodig hebben, voor mantelzorgers met partners en sinds enkele jaren ook voor
dementerenden en hun partners. Jaarlijks organiseert het vakantiebureau.nl 60 vakantieweken waar meer dan 2500 mensen
van genieten en 1600 vrijwilligers aan meewerken
Gezellige middag “BUITENGAATS” : Als gezamenlijke kerken organiseren wij op 21 april 14.30 – 16.30 uur voor de
bewoners ,een gezellige middag in de grote zaal (hoek Schuttevaer/Langewijk), Een film over de Dedemsvaart en een quiz.
Kerk aan de Wilhelminastraat
Studieverlof. Ds. de Buck heeft tussen Pasen en Pinksteren (m.u.v. 2 t/m 9 mei) studieverlof. Indien bijstand van een
predikant gewenst is, kunt u contact opnemen met ds. Huiskamp, tel. 616557.
Stuurgroep Fondsenwerving: Wij staan weer paraat om de goederen voor de komende Fancy Fair bij u op te halen. Alles
wat, naar inzicht van Stuurgroep, verkoopbaar is nemen wij mee. U kunt contact opnemen met onze ophaaldienst t.w. Dick
Olde tel.: 638569 of b.g.g Freek Lamberink tel.: 614668 of 06 50424196
Kinderkoor Do-Re-Mi. De medewerking van zondagmorgen 25 april a.s. in het G.K.C gaat niet door, omdat we te weinig
kinderen op ons koor hebben om mee te werken aan een dienst. Vind je dat het koor moet blijven bestaan , meld je dan aan
bij de fam.Otter de Meerkoet 31 615222, retto@home.nl. Het RK kerkkoor Con Amore, olv Flip Jonkman komt vervangen.
DAT EEN NIEUWE WERELD KOMEN ZAL – Op zondag 25 april om 16.00 uur geeft het Koor voor nieuwe Nederlandse
religieuze muziek o.l.v. Antoine Oomen een liturgisch concert in de kerk aan de Wilhelminastraat. Bij dat concert is een
belangrijke rol weggelegd voor de gemeentezang. Op het programma staat een nieuwe compositie van Antoine Oomen, op
tekst van Huub Oosterhuis, met de titel ‘Dat een nieuwe wereld komen zal’. Van het concert wordt door de Stichting Leerhuis

& Liturgie te Amsterdam een CD-opname gemaakt. Aan het concert wordt verder medewerking verleend door Roland Aalbers
(piano), Sjaan Oomen (viool) en Heleen Oomen (klarinet). Voor het concert bent u van harte uitgenodigd! De toegang is vrij.
Meer informatie: zie www.pkn-dedemsvaart.nl. Op zondagavond 25 april (19 uur) is er in de kerk aan de Wilhelminastraat
geen dienst
Yentil: Woensdag 21 april a.s. komen vier heren uit onze kerkelijke gemeente vertellen over hun kinderjaren tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Het zijn de heren Swankhuizen, Visscher, Hein en Sasbrink. We zijn erg blij dat zij onze gast willen zijn
en het zal een bijzondere avond worden. We nodigen ook niet leden van harte uit om deze avond bij te wonen. Voor
informatie Marthilde (616815) of Mathilde (234701).Tot dan.
Werkgroep Evangelisatie: Voor de Elisabethbode-verspreiding zijn we op zoek naar iemand voor het uitzetten van dit blad
in nieuwe en bestaande wijken. Voor informatie graag contact met Evert Zweers tel. 614320 of evert.zweers@planet.nl
Amnesty: Wegens ernstige ziekte moet ik mijn werk met Amnesty stoppen. Het gaat om de maandelijkse schrijfactie. Ik zou
heel graag willen dat iemand dit van mij overneemt. Het is heel dankbaar werk! mvg.To Aalberts
Informatie bij Jannie Brünink tel. 0523-615594 of bij Joke Dekker tel. 0523-614907
Kerk aan de Hoofdvaart
Studieverlof. Vanaf zaterdag 3 april tot Pinksteren heeft ds. J. van Meerveld het tweede deel van het studieverlof en een
vakantieweek. Voor dringende pastorale zorg kunt u in deze periode contact opnemen met ds. J. van Dijk.
Onder schooltijd: We komen bijeen op woensdagmorgen 21 april vanaf 9.45 uur bij Agnes Boertjes, Steenbergerwijk 28.
Doopzitting: Op zondag 2 mei is er gelegenheid om de Heilige Doop te laten bedienen. De doopzitting is op donderdag 22
april van 20.00 - ong.22.00 uur in zaal 2 van de Fontein (achteringang). Beide ouders worden verwacht.

