Zondag 23 januari 2011
Samen gemeente
Anders Kerken: Zondag 30 januari is het weer zover: een dienst van Anders Kerken met als onderwerp: Stil maar,
Wacht maar... Deze PKN-dienst wordt gehouden in het Gereformeerd Kerkelijk Centrum aan de Wilhelminastraat en begint
om 10.30 uur. Vanaf 10 uur is iedereen al van harte welkom voor koffie/ thee of ranja.
Voorganger in deze dienst is Ds. J. van Dijk en muzikaal zal de dienst ondersteund worden door de EPN-band.
Sirkelslag: Sirkelslag Kids en Young is een spel dat je speelt met een groep. Het spel vindt tegelijkertijd in heel Nederland.
Het draait om een thema en bestaat uit een aantal afzonderlijke spelopdrachten. Voer deze snel, goed en eerlijk uit, want: hoe
meer punten je verdient en hoe sneller je klaar bent, des te meer kans je maakt op de grote SIRKELSLAGTROFEE Groep
7en 8 Vrijdag 28 januari , 12-16 jaar Vrijdag 4 februari 19.15 tot 21.30 in Het Kruispunt Opgeven bij Marita Nijhuis tel.0638283855 (of sms) Helma Aalderink jenhaalderink@ziggo.nl Aanmelden 12-16 jaar voor 2 februari .
Opendeur dienst: Vanavond hopen de Open~deur groep en de werkgroep zangdiensten hun eerste gezamenlijke dienst te
houden. De dienst begint om 18.50 uur met samenzang. Deze gezamenlijke diensten worden elke 4e zondag van de maand
gehouden In de kerk aan de Hoofdvaart. In deze eerste dienst hoopt Ds. J. van Dijk voor te gaan.
Het kinderkoor Eigen Wijs o.l.v. Margriet Overmars en pianist Jan Kamphuis zullen hun medewerking verlenen.
Jeugddienst: Zondag 6 februari is er weer een jeugddienst in de Kerk aan de Wilhelminastraat. Gospelkoor Joy Ful Sound uit
Kampen gaat samen met jou op zoek naar wat nu echte vrijheid is en hoe je dat van binnenuit voelt. Een uur vol vrolijke zang
en samenzang, met zeer diverse liederen. Een uur dat je niet mag missen!
Basiscatechese: Vandaag is er weer basiscatechese voor groep 7 en 8 in de kerk aan de Hoofdvaart, in de Fontein. (Via de
zij ingang (huis van de koster). Het begint net als de dienst om 9:30, met de zegen hopen we in de kerk te zijn. Zit je al in de
kerk, dan mag je nog steeds komen. Deze keer hebben we een gast: Jolanda Visscher (19 jaar). Zij is in Uganda geweest via
de organisatie Kinderhulp Afrika. Dit is een Nederlandse organisatie die een weesdorp met 600 weeskinderen heeft
opgebouwd doormiddel van sponsors. In het weesdorp is een basisschool, een middelbare school en een vakschool. Ze heeft
daar verschillende activiteiten georganiseerd. Ze wil graag haar ervaringen van het leven van de kinderen daar met jullie
delen. Komen jullie allemaal?
Ontmoetingsbijeenkomst:De gezamenlijke ontmoetingsbijeenkomsten van wijk 2 van de kerk aan de Hoofdvaart en van wijk
23 en 24 van de kerk aan de Wilhelminastraat zijn gepland op dinsdag 25 januari a.s. om 20 uur in de Fontein, op
maandagmiddag 14 februari om 14.30 uur in de Fontein, en op dinsdag 8 maart om 20 uur in het Ger. Kerk. Centrum.
U allen hebt daar bericht van gehad, en U kunt zich tot een paar dagen tevoren opgeven, welke avond of middag U wilt
komen. Belt of mailt U dan even naar de adressen, die op de uitnodiging zijn vermeld.
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, af bij onze koster. Er wordt een kopie van gemaakt en u krijgt ze terug. Alvast
bedankt. Werkgroep Cultuur (van de kerk aan de Wilhelminastraat).
Diakonie: Het gezamenlijke eten is de volgende keer op vrijdag 28 januari in de kerk aan de Wilhelminastraat. Om 18.00uur
bent u van harte welkom! Als u zich nog wilt opgeven? dan kan dat tot woensdag 26 januari bij mevr. Nelly Hilberink, tel.
614844.
De kosten zijn drie euro.
Kindercollecte. De opbrengst van de kindercollecte voor de komende 2 maanden is bestemd voor opvang en scholing van
weeskinderen in Rwanda. Mwana-ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda, die hun
ouders hebben verloren door volkerenmoord of aids Mwana-ukundwa zoekt opvangfamilie´s voor deze kinderen en regelt
onderdak en scholing voor kindgezinnen, dit is een project van kinderen in de knel.
Opbrengst Kindercollecte van 21-11-10 t/m 16-01-11 €118,78 na verdubbeling van de Diaconie €237,56.
LEVEN uit de BRON: Een programma van Gemeenteopbouw langs de weg van Geloofsopbouw. Onze predikanten volgen in
het kader van Leven uit de Bron momenteel een cursus in Kampen. Op dinsdag 25 januari is er vanaf 19.30 uur in de kerk
aan de Wilhelminastraat een avond voor alle leden van werkgroepen/verenigingen en commissies uit onze beide gemeenten,
waar we o.l.v. ds. M. Noorloos uit Apeldoorn, een boeiende spreker, kunnen ontdekken wat zijn programma Leven uit de Bron
voor onze werkgroep/vereniging/commissie betekent. Ds.Noorloos is de cursusleider in Kampen en heeft meer dan 70
gemeenten begeleid in dit programma van gemeenteopbouw. Ook wanneer u geen deel uit maakt van een werkgroep etc,
maar belangstelling hebt, bent u van harte welkom. We hopen op een inspirerende avond.

Kerk aan de Hoofdvaart
Catechesatie: De groep o.l.v. ds.J.van Dijk komt maandag 24 januari van 19.00-19.45 uur bij elkaar.

Doopgesprek: Op zondagmorgen 6 februari is er gelegenheid tot bediening van de heilige Doop. Als er ouders zijn die van
deze gelegenheid gebruik willen maken om hun kindje te laten dopen, worden zij verwacht voor het doopgesprek op
donderdagavond 27 januari om 20.00 uur in de Fontein.
Bijbelkring: Bijbelkring o.l.v. ds J.van Meerveld Donderdagmorgen 27 januari om 10.00 uur in de Fontein
Belijdeniscatechese: Maandagavond 24 januari om 20.00 uur in de Pastorie, Hoofdvaart 5.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Verjaardagspartijtje 75+: Op 3 februari houden we weer een bijeenkomst voor iedereen die in de periode
van oktober 2010 t/m januari 2011 zijn of haar verjaardag heeft beleefd in de leeftijd van 75 jaar of ouder.
U bent van harte welkom met partner of begeleider, bezoekmedewerker en/of sectieleider in de kerk aan de Wilhelminastraat.
De zaal is open om 9:45. We beginnen om 10:00 uur en eindigen om 11:30. Het wordt weer een gezellig samenzijn en ook
onze archivaris Joop Moes komt ons weer verrassen met mooie verhalen uit de oude doos. Van harte welkom!

