Zondag 21 maart 2010
Samen gemeente.
Ontmoetingsavond: Honderden mensen waren reeds aanwezig op de eerdere avonden en ook de komende week bent u weer meer dan
welkom. Woensdag 24 maart, wijk 7 (HG) en sectie 8 (GK) in de kerk aan de Wilhelminastraat. Donderdag 25 maart: Wijk 4 (HG) en sectie
1,2 en 3 (GK) in de Fontein. Maar ook als u niet in deze wijken/secties woont, bent u van harte welkom. Om 19.45 uur staat de koffie/thee
voor u klaar!
Diakonie: Het gezamenlijke eten is de volgende keer op vrijdag 26 maart in de kerk aan de Wilhelminastraat. Om 18.00 uur bent u van
harte welkom! Als u zich nog wilt opgeven dan kan dat tot woensdag 24 maart bij mevr. Nellie Hilberink, tel. 614844. De kosten zijn € 3,00.
40dagentijdcampagne: HET KAN! Sta op…voor een betere wereld. Het thema van de vijfde zondag is: HET KAN! Sta op…voor een beter
klimaat. Klimaatverandering betekent: Vaker storm, meer regen of juist grote droogte. Ondanks fatalistische geluiden, kunnen wij daar wel
iets tegen doen: zoals zuiniger en anders omgaan met energie en minder CO2 uitstoten. De Zuid-Afrikaanse organisatie NOVA heeft op
grote schaal de zgn. “basa magogo”-methode ingevoerd. Door een andere manier van stoken en koken bespaart een gemiddeld gezin zo’n
300 kilo steenkool en wordt CO2-uitstoot met een ton per jaar gereduceerd. Door geld in het spaardoosje van de campagne te doen, steunt
u dit project.
Spaardoosjescampagne 2010: Aan het begin van de 40dagen tijd hebben veel gemeenteleden (zo’n 450), tegelijk met het 40dagenboekje,
een spaardoosje van de campagne van Kerk in Actie 2010: HET KAN! Sta op…voor een betere wereld gekregen. U kunt nog 2 weken
sparen. Paaszondag, 4 april, kunt u het doosje inleveren bij de ingang van de kerken. U doet toch ook mee?!
Paasactie diaconie 2010. 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 (van 28 februari t/m 21 maart) een doos met daarop "Paasactie”. Hierin kunt u een naam met adres deponeren. Voor meer
informatie, zie de Samenspraak van maart.
Paasgroetenactie 2010 - Zondag 21 maart: Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een
Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland, als een bemoediging. Met Pasen vieren christenen wereldwijd de opstanding van
Jezus: de dood en de nacht wijken voor het licht! Juist ook de gevangenen die terecht veroordeeld kunnen zijn, willen wij laten weten dat zij
waardevolle mensen zijn in Christus' ogen: er wordt aan hen gedacht, er wordt voor hen gebeden.
Vorming & Toerusting/Kerk & Israël: Woensdag 24 maart is er van 19.30-21.30 uur een bijeenkomst met mevr. Dodo van Uden uit
Dalfsen, docente jodendom. Onderwerp: 'Omgaan met lijden en lijdenden in de joodse traditie'. Kosten: € 5,00 incl. koffie/thee. Meer
informatie over de inhoud van de avond is te lezen de Samenspraak maart, blz. 20. Opgave t/m 21 maart bij Gé Batterink-Nijwening, tel.
638388.
55+ middag op donderdag 25 maart om 14.00 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat. De heer P. Janse uit Hellendoorn verzorgt de middag
met zijn programma: "Van Genesis tot Golgotha". Wij hopen dat u allemaal weer komt, iedereen is van harte welkom! Voor vervoer kunt u
tussen 12.00-13.00 uur bellen met mevr. Huizinga, tel. 613071.
Taizéviering: Zondag 28 maart is de avonddienst in de kerk aan de Wilhelminastraat in de sfeer en stijl van Taizé. Liederen en stilte nemen
in deze viering een belangrijke plaats in. Dit keer hebben we gekozen voor het thema: Verlangen en vertrouwen. De liederen zullen begeleid
worden op orgel, fluit en cello. We hopen jou en u te ontmoeten in de Taizéviering. Na afloop is een ieder van harte welkom in de consistorie
om elkaar te ontmoeten met een kop koffie, thee of een glas fris. Meer informatie over Taizévieringen vindt u op www.pkn-dedemsvaart.nl >
bij de diensten.
Passie- en paasliederen - Chr. Mannenkoor Asaf: Net als voorgaande jaren houdt het Chr. Mannenkoor Asaf ook dit jaar in de
lijdensweek weer een Passie- en Paasliederen-zangavond op woensdag 31 maart om 20.00 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat. Er is
een gevarieerd programma samengesteld met veel ruimte voor samenzang waarin het lijden en sterven van Jezus Christus herdacht wordt.
e
Het koor staat onder leiding van dirigent Joh. L. Rodenhuis en het orgel wordt bespeeld door Ruth Pos. Op 2 paasdag, 5 april om
9.30 uur is weer de traditionele paaszang in de Brugkerk aan de Zwolseweg in Balkbrug. Dit zanguur staat in het teken van opstanding.
Dirigent is Peter Bos en de orgelbegeleiding is van Ruth Pos. Voor de onkosten wordt er een collecte gehouden.
Jeugddienst: Vanavond is er een jeugddienst in de kerk aan de Hoofdvaart en jullie zijn allemaal van harte welkom. Het thema van deze
dienst is: “Samen-leven met God”. De dienst wordt muzikaal begeleid door het Gospelkoor Response uit Zwolle en het begint om 19.00 uur.
Tot dan!

Kerk aan de Wilhelminastraat
Huispaarskaarsen: De bestelde huispaarskaarsen zijn binnengekomen. U kunt ze ophalen bij de koster.
Actie World Servants: Drie ei is een paasei. Zoals u al in de Samenspraak hebt kunnen lezen gaan wij met Pasen eieren verkopen. Dit zal
gebeuren op de zaterdag voor Palmpasen, 27 maart, tussen 10.00-12.00 uur. De eieren worden verkocht bij de fam. van Kesteren aan de
Veenbies 6. Inschrijven kan nu al! Bij de uitgang liggen intekenlijsten waarop u kunt aangeven hoeveel doosjes (1 doosje: 10 eieren) u wilt.
10 eieren voor €2,00; 30 eieren voor €5,00. Ook kunt u uw bestelling doorgeven via info@wsdedemsvaart.nl! Of bel 0523-617219 (Veerle
van Kesteren). Voor verdere informatie: kijk op www.Wsdedemsvaart.nl of vraag één van de Oekraïne reizigers.
Kaarten voor Pasen: In de kleine hal, bij de kaartenstandaard, vindt u weer een uitgebreid assortiment kaarten voor Pasen. De laatste
jaren worden niet alleen met Kerst/Nieuwjaar maar ook met Pasen veel wensen voor een opgewekt Pasen verstuurd. Een kijkje bij de
kaarten is in ieder geval de moeite waard. Het hele jaar door vindt u daar een grote collectie met diverse teksten. Mocht u een bepaalde
tekst missen, wilt u dan een briefje in het mandje/kistje leggen zodat we daar aan kunnen werken?

Kerk aan de Hoofdvaart
Ontmoetingsgroep: We komen op maandagavond 22 maart vanaf 20.15 uur bij elkaar in de Fontein. Onze schoolcatecheet op de
openbare basisscholen, Y. Kuik-Hartog, gaat met ons in gesprek over Kind en Geloof. Belangstelling? U/Jij bent van harte welkom!

Gezinsdienst: We hebben op 28 maart, ’s ochtends vanaf 9.30 uur, een mooie gezinsdienst. Ook kinderen van de club werken hieraan
mee en hebben mooie dingen gemaakt voor in de kerk. Er wordt een vrij verhaal verteld en we zullen amen veel leuke liedjes zingen. Na de
dienst is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of fris te drinken in het Kruispunt, waar we ook nog een leuke verrassing voor de
kinderen hebben. Dus kom allemaal! Voor de kleinsten is er oppas en voor de grotere kinderen kindernevendienst.
H.V.D.: Op maandag 29 maart is de voorjaarscontactavond. Na het officiële gedeelte komt dhr. Linde van Linde Notarissen een lezing
geven over erfrecht. De avond begint om 19.30 uur en is in de Fontein.
Bijbelkring West: Donderdag 25 maart verzamelen we om 9.30 uur bij de kerk voor de afsluiting van dit seizoen. We gaan met elkaar naar
de Ark van Noach, die dan in Zwartsluis ligt.
Noodhulp Chili: Na Haïti werd Chili op 27 februari getroffen door een aardbeving, gevolgd door een vloedgolf. Hoewel er veel minder
doden zijn te betreuren, is de ontreddering ook hier groot. Veel van de mensen die de ramp overleefden hebben niets meer dan de kleren
die zij aan hebben. Er is honger en dorst. Velen hebben geen dak meer boven hun hoofd. Ook kerken zijn ingestort. Ondanks alle ellende
zijn velen God dankbaar voor hun leven! ICCO & Kerk in Actie zullen via het oecumenische netwerk ACT bijdragen aan de eerste noodhulp
die door dit interkerkelijk comité wordt verleend. De diaconie heeft besloten een gift van € 500 over te maken naar Kerk in Actie.

