Zondag 21 november 2010
Samen gemeente
Kindercollecte. De opbrengst van de kindercollecte voor de komende 2 maanden is bestemd voor Oeganda. Onderwijs geeft
straatkinderen hoop. Cro heeft dagopvangcentra in de steden Mbale, Jinja, Masaka en Lira. Als kinderen bereid zijn het leven
op straat op te geven, biedt Cro hen medische verzorging, aangepast onderwijs en hereniging met hun familie.
Sinds 1992 heeft Cro 3500 straatkinderen geholpen. Dit is een project van Edukans.
Johannes de Heer in de karke. Vanavond zal Johannes de Heer in liederen aanwezig zijn in de Kerk aan de Hoofdvaart.
Velen onder ons bewaren fijne herinneringen aan zijn liederen. Het roept verlangen op naar de jeugdjaren van weleer. In het
kader van de laatste zondag van het kerkelijk jaar zal het thema zijn: Wachten op de Heer. Ds. J. van Dijk zal onze
voorganger zijn. Het grote ‘kerkharmonium’ zal worden bespeeld door Gerwin Kleinjan. Alle te zingen liederen staan op een
stencil. U bent van harte welkom.
Catechisatie 16+. Elke maandag om 19.00 uur in zaal 2 van de Fontein o.l.v. ds. J. van Dijk.
Belijdeniscatechese. Maandagavond om 20.00 uur in de Pastorie, Hoofdvaart 5.
Groeigroep. Dinsdagavond 23 november is er geen groeigroep, wel weer op 7 december.
Bijbelkring. Donderdag 25 november vanaf 10.00 uur gaan we o.l.v. ds. J. van Dijk verder met de Brief aan de Romeinen.
55+. Donderdag 25 november houden we weer onze 55+-middag. Tine Tute'n uit Zuidveen komt ons vermaken met sketches
en typetjes. We beginnen om 14.00 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat. Iedereen is van harte welkom. Voor vervoer kunt
u tussen 12.00 en 13.00 uur bellen met mevr. Huizinga, tel. 613071. Tot donderdag.
Vorming & Toerusting. In het Kerk & Israël-programma op donderdag 25 november van 19.30-21.30 uur in de kerk aan de
Wilhelminastraat een beeldverhaal over NES AMMIM door mevr. Beatrice Hoffer, betrokken bij Nes Ammim Nederland.
Kosten € 5,00, inclusief koffie/thee. Info over de inhoud van de avond is te vinden op de website en in het V&T-boekje.
Ontmoetingsdag. Vrijdag 26 november van 15.00-20.30 uur, elkaar ontmoeten in de koffiekamer van de kerk aan de
Wilhelminastraat, waar naast koffie, thee en fris ook een folder met de workshops voor het komende seizoen gepresenteerd
wordt. Tevens oliebollenverkoop, voedselinzameling (houdbare producten), verkoop van Elisabethbode-dagboeken en kalenders en verkoop van EHBO-doosjes. Na 18.00 uur zorgen 2 clowns voor een vrolijke noot. Jongeren, ouderen, gezinnen,
alleengaanden, kerkelijk, niet-kerkelijk: iedereen is van harte welkom.
Noodhulp Indonesië/tsunami en aardbeving. Op maandag 25 oktober werden de Mentawai-eilanden in Indonesië getroffen
door een tsunami, die volgde op een aardbeving. Onze medebroeders en -zusters in Indonesië vragen in deze moeilijke
situatie om onze steun. De diaconie-collecte in beide kerken is op zondag 28 november bestemd voor noodhulp Indonesië.
Giften kunt u ook overmaken op bankrek.nr. 31.29.94.311 van de Gereformeerde Diaconie of op bankrek.nr. 31.29.61.944 van
de Hervormde Diaconie o.v.v. noodhulp Indonesië.
Basiscatechese. Voor alle kinderen van groep 7 en 8 is er zondag 28 november weer basiscatechese. Allemaal van harte
welkom. Deze zondag zijn we in de Gereformeerde kerk. Het begint net als de kerkdienst om 9.30 uur in het zaaltje boven in
de kerk aan de Wilhelminastraat. Met de zegen hopen we in de dienst aanwezig te zijn. Neem gerust iemand mee.
Groeten, Anja en Alice. Voor info: Alice Visscher, tel. 617339 of e-mail: a.p.visscher@home.nl.
Festival of Lessons and Carols. Aan de avonddienst van 28 november om 19.00 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat,
waarin ds. A.W. Estié uit Lutten hoopt voor te gaan, werkt ook de groep ‘Sound of Church’ o.l.v. Gea Gijsbertsen mee. Deze
vermaarde zanggroep heeft een ‘Festival’ ingestudeerd en zal het tijdens de dienst uitvoeren, in samenwerking met lezers,
voorganger en gemeente. Wat velen niet weten is, dat zo'n Festival niet alleen verbonden hoeft te worden met Kerstfeest,
maar ook geschikt is om te gebruiken bij andere feesten en tijden van het kerkelijk jaar. Deze variant loopt dus niet - zoals zo
vaak gebeurt - vooruit op het Kerstfeest, maar is speciaal ontwikkeld voor de adventstijd. We willen u van harte uitnodigen om
deze bijzondere dienst al zingend en (mee) lezend, mee te beleven. Werkgroep liturgie, ds. G. Huiskamp.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Gemeente-avond. De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond van op woensdag 24 november om
20.00 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat. De agenda's met bijbehorende stukken liggen klaar in de hal.

Kerk aan de Hoofdvaart
Zondag 21 november Eeuwigheidszondag. Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid voor familieleden van de
overledenen om elkaar te ontmoeten in De Fontein en een kopje koffie te drinken.

Post. Er ligt post klaar voor de ambtsdragers die niet beschikken over een e-mailadres.
Wijkteams. Dinsdag 23 november komen de Wijkteams Oost en West vanaf 20.00 uur bijeen in De Fontein. We bespreken
o.a. de organisatie rondom de sow-ontmoetingsavonden.
Eerste Advent. Op zondag 28 november, Eerste Advent, werkt het chr. mannenkoor Asaf mee aan de eredienst
’s morgens in de kerk aan de Hoofdvaart, waarin ds. J. van Dijk hoopt voor te gaan. De mannen van Asaf zingen een aantal
mooie liederen. We maken kennis met het Adventsprojekt van de kindernevendienst en zingen Adventsliederen. Een dienst
om misschien eens iemand mee te nemen? Zegt het voort.
Kerkbladbezorging. Voor de bezorging van het kerkblad (11 adressen) hebben we per direct een nieuwe
bezorger/bezorgster nodig. De route is een stukje Langewijk vanaf de Van Haeringenstraat tot Rheezerend en de Kelvinstraat.
Wie kan en wil dit doen ? Aanmelden en info bij de administratie, tel. 612234 of bij de koster.

