Zondag 20 februari 2011
"Elke zaterdagavond om 19.00 uur vindt de weeksluiting plaats in “De Meent” in Zorgcentrum Avondlicht. Bovendien is er
vandaag om 10.00 uur een Avondmaalsviering in "De Meent". Allen hartelijk welkom

SAMEN GEMEENTE
Gezamenlijke ontmoetingsavonden: Er zijn voor de wijken 5, 6 en een gedeelte van wijk 7 van de Kerk aan de Hoofdvaart
en voor sectie wijken 4, 5, 6, 7 en 8 van de Gereformeerde kerk ontmoetingsavonden gepland. De avonden worden gehouden
op donderdag 3 maart en dinsdag 15 maart in de Fontein en op woensdag 16 maart en dinsdag 22 maart in het G.K.C. Deze
avonden beginnen om 20.00 uur. Ook is er een middag gepland op donderdag 17 maart in de Fontein. Deze middag begint
om 14.00 uur en is voor diegene die op de eerder gemelde data is verhinderd of liever 's middags gaat in plaats van 's avonds.
Koffie en thee staan voor u klaar: 's avonds om 19.45 uur en 's middags om 13.45 uur.
Ieder gemeentelid heeft persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Bovenstaand bericht is een extra herinnering.
Diaconie: Het gezamenlijke eten is de volgende keer op vrijdag 25 februari in de kerk aan de Wilhelminastraat. Om 18.00 uur
bent u van harte welkom! Als u zicht nog wilt opgeven, dan kan dat tot woensdag 22 februari bij mevr. Nelly Hilberink, tel.
614844. De kosten zijn drie euro.
Uw hulp hebben we hard nodig: We zoeken een nieuwe predikant in de vacature van ds. Pieterjan de Buck. Kent u een
goede predikant die past bij onze gemeenten en beroepbaar is? Geef dan voor 1 maart a.s. zijn of haar naam door, voorzien
van uw naam en handtekening en uw persoonlijke aanbeveling, aan Jeltje Nijhuis, secretaris van de beroepingscommissie,
Moerheimstraat 35, 7701 CA, Dedemsvaart, tel. 616346, e-mail: bhnijhuis@home.nl. Of via de paarse brievenbus in de hal
van de kerk aan de Wilhelminastraat in een dichte, geadresseerde enveloppe. We danken u voor het meedenken en houden
u graag op de hoogte! De beroepingscommissie.
Open deurdienst: Op zondag 27 februari houdt werkgroep opendeur-zangdiensten een open deurdienst. Deze dienst wordt
gehouden in de Kerk aan de Hoofdvaart te Dedemsvaart. Het thema van de dienst is: "Als het kwaad je raakt". De algehele
leiding is in handen van ds. G.B. Huiskamp. Deze dienst zal Chr. Gem. Zangver. Te Deum o.l.v. J. van der Kamp voor en met
ons zingen. Aanvang van de dienst is om 18.50 uur met samenzang. Wij hopen op uw aanwezigheid in deze dienst. Aan het
einde van de dienst krijgt u het blad Echo uitgereikt, wat het thema van deze dienst nader zal toelichten.
Vorming & Toerusting: Donderdag 24 februari a.s. Onderwerp: Het Israëlisch-Palestijns-Arabisch conflict. Tijd: 19.30 - 21.30
uur in de kerk aan de Wilhelminastraat. Inleider is dhr. Eelco Hooijmaaijers, docent geschiedenis van het moderne MiddenOosten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Kosten: € 5,00 incl. koffie/thee. Meer info: zie Samenspraak en prikborden in de
hallen van de NH en Geref. kerk.
40 dagenboekje: Over 2 weken, op zondag 6 maart, worden weer de 40 dagenboekjes uitgedeeld, de 9e jaargang. Dit keer is
het boekje samengesteld door leden van onze plaatselijke PKN kerken i.s.m. de R.K. geloofsgemeenschap St. Vitus. Het
thema dit jaar is: "Ik zie je!!". Hebben wij oog voor mensen om ons heen? Zien we de mensen in nood echt staan? Als we
werkelijk zien, is ontmoeting mogelijk en kunnen we elkaar leren kennen. Zien is ontmoeten. Tegelijk met het boekje krijgt u
ook weer een spaardoosje van de campagne, want in de 40 dagentijd staan 6 projecten centraal. Deze projecten draaien om
mensen die elkaar zien staan en er voor elkaar willen zijn. het 40 dagenboekje begeleidt ons op weg naar Pasen. Het boekje
kost € 1,20 (Vrijwillige bijdrage).
Belijdeniscatechese: Maandagavond 21 februari om 20.00 uur in de Pastorie, Hoofdvaart 5.
Groeigroep: Dinsdagavond 22 februari om 20.00 uur in de Pastorie, Hoofdvaart 5.
Bijbelkring: Donderdagmorgen 24 februari om 10.00 uur o.l.v. ds. J. van Meerveld, in de grote zaal van de Fontein.

Kerk aan de Hoofdvaart
Waarneming: De komende week kunnen gemeenteleden van Wijk Oost een beroep doen op ds. J. van Meerveld en in de
week van 28 februari t/m 6 maart kunnen gemeenteleden van Wijk West een beroep doen op ds. J. van Dijk. De predikanten
zijn dan om de beurt een week niet beschikbaar en nemen voor elkaar waar.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Verbonden aan onze gemeente: Per 1 februari is ds. van Rheenen begonnen met zijn werkzaamheden binnen onze
gemeente. Een aantal gemeenteleden hebben reeds kennis met hem kunnen maken. Hij is op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag beschikbaar. Voor aanvraag van pastoraal bezoek, het doorgeven van ziekenhuisopname of andere
bijzonderheden is hij telefonisch te bereiken, tel. 038-3374368 of 06-48634432 of via e-mail: g.c.vanrheenen@kpnmail.nl. In
de ochtenddienst van 20 februari zal ds. Huiskamp met een korte formaliteit de verbintenis van ds. van Rheenen aan onze
gemeente bekrachtigen. Aangezien hij om 11.00 uur andere verplichtingen heeft. zal hij direct na de dienst moeten

vertrekken. Gelegenheid tot feliciteren en/of kennismaken is er na de morgendienst op 27 februari a.s. waarin hijzelf hoopt
voor te gaan (i.p.v. ds. G.A. Versteeg).
175-jarig bestaan: Op 15 mei a.s. bestaat onze kerkgemeenschap 175 jaar. De kerkenraad wil hieraan graag op bescheiden
wijze aandacht besteden. er zal o.m. een fototentoonstelling worden samengesteld. Hiervoor vragen wij van u foto's van
verenigingen, activiteiten, jubilea enz. uit het verleden van onze kerk. Kunt u ons hieraan helpen, geef ze dan, zo veel
mogelijk voorzien van namen, in een enveloppe voorzien van uw naam, af bij onze koster. Er wordt een kopie van gemaakt en
u krijgt ze terug. Alvast bedankt. Werkgroep Cultuur.
Taizéviering: Vanavond zal er in de kerk aan de Wilhelminastraat een Taizédienst worden gehouden. Het thema van deze
dienst is: "Ik ben het die jullie troost". De dienst begint om 19.00 uur en de kerk is open vanaf 18.30 uur.

