Zondag 24 oktober 2010
Samen gemeente
Gemeenteavond. De kerkenraden nodigen u van harte uit voor de gezamenlijke gemeenteavond op woensdag 27 okt. a.s.
om 20.00 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat. Vanaf 19.30 uur staan de koffie en thee klaar. Naast enkele ontwikkelingen
in sow-verband wordt op die avond het project Leven uit de Bron gepresenteerd. Een programma van gemeenteopbouw via
de weg van geloofsopbouw. Op de gemeenteavond is ds. M. Noorloos te gast, de grote motor achter dit programma. Het is
een avond waarop we als gemeenteleden van beide kerken samen de weg via geloofsopbouw naar gemeenteopbouw willen
inslaan.
Basiscatechese. Vandaag is er weer basiscatechese in de Fontein, naast de Kerk aan de Hoofdvaart. De basiscatechese
e
wordt gehouden tijdens de (ochtend)kerkdienst en is voor alle kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Elke 4 zondag
van de maand in 2010 en 2011, m.u.v. Kerst en Pasen, zal er basiscatechese zijn. Afwisselend in de hervormde en
gereformeerde kerk. Als je al in de kerk zit en dit leest, ben je alsnog van harte welkom. Groeten Anja, Carlein, Erna en Alice.
Voor info: Alice Visscher, de Aak 69, 617339 of a.p.visscher@home.nl
Catechisatie van ds. Huiskamp is in het vervolg om 19.15 uur ! Deze catechisatie is elke dinsdagavond, m.u.v. de
herfstvakantie (25 okt.), in de kerk aan de Wilhelminastraat. We hebben besloten om 9.15 uur te beginnen. Deze catechisatie
is bedoeld voor de leeftijdsgroep van 16 t/m 25 jaar.
Catechisatie 16+. Maandag 25 oktober 19.00 uur in zaal 2 van de Fontein o.l.v. ds. J. van Dijk.
Belijdeniscatechese. Op maandagavond 25 oktober komt de belijdenisgroep om 20.00 uur bijeen in de pastorie aan de
Hoofdvaart 5. Kun je op de maandagavond niet, maar wil je wel meedoen, neem dan even contact op met
ds. J. van Meerveld, tel 612425. Je bent hartelijk welkom!
Groeigroep. Dinsdagavond 26 oktober hopen we elkaar te ontmoeten in de Pastorie. We beginnen om 8 uur.
40-dagenboekje 2011. Het afgelopen jaar hebben meerdere werkgroepen/commissies een bijdrage aan het 40dagenboekje
2010 geleverd. Dat willen we voor 2011 ook weer mogelijk maken. Welke werkgroep/commissie wil daaraan medewerking
verlenen? Overleg dat in jullie vergadering en geef de reactie vóór 1 november a.s. door aan A. Kremer, tel.613268 of mail
het naar kremer153@home.nl . Het thema van 2011 van Kerk in Actie is: ‘Ik zie je’. Kijk voor meer informatie de postvakjes.
Jeugddienst. Je kent de progamma’s zoals Idols, X-factor, Popstars vast wel. Maar “WHEN WILL I BE FAMOUS?” Dat is het
thema van de jeugddienst van vanavond in de Ned. Herv. Kerk. Only one way uit Gramsbergen zal het progamma muzikaal
begeleiden en ze zullen hun eigen liederen laten horen. Presentator: ds. A.W. Estié. Wil je het progamma live bijwonen, dan
ben je van harte welkom, aanvang 19.00 uur! Kijk ook op http://whenwillibefamous.hyves.nl
Diakonie. Het gezamenlijke eten is op vrijdag 29 oktober in de Fontein. Om 18.00 uur bent u van harte welkom! Als u zich
nog wilt opgeven, dan kan dat tot woensdag 27 oktober bij mevr. Nelly Hilberink, tel. 614844. De kosten zijn drie euro.
Bijbelkring. Donderdag 28 november vanaf 10.00 uur in zaal 1 van de Fontein komen we weer o.l.v. ds. J. van Dijk samen
rondom de Brief aan de Romeinen.
NBG Bijbel10daagse. De plaatselijke werkgroep van het NBG organiseert weer een avondvullende bijbelquiz op maandag 1
nov. om 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.30 uur, in de recreatiezaal van WZC Avondlicht. Wie wil hier namens onze kerk aan
mee doen? Opgeven bij Dineke Linde, tel 614357 of dlindevf@gmail.com.
55+. Donderdag 29 oktober komen we weer bij elkaar in de kerk aan de Wilhelminastraat. De heer W. Tolman uit Hardenberg
komt vertellen en ons laten zien over de natuur. We hopen dat u allemaal komt, iedereen is welkom. Voor vervoer kunt u
tussen 12.00-13.00 uur bellen naar mevrouw Huizinga, tel.613071.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Extra gemeente bijeenkomst: Het moderamen heeft naar aanleiding van reacties van gemeenteleden op het besluit rond het
instellen van een interimpredikant, besloten vandaag, 24 oktober, een extra gemeentebijeenkomst te plannen. In deze
bijeenkomst zullen we de gemeente gelegenheid geven te reageren en vragen te stellen. De verdere voortgang rond het
aanstellen van de interimpredikant en de invulling van het takenpakket zal hiervan afhangen. De bijeenkomst wordt vandaag
gehouden, na de kerkdienst, tijdens de koffie.
Vakantie. Ds. P.J. de Buck heeft vakantie van 23 t/m 31 oktober. Indien bijstand van een predikant gewenst is, kunt u contact
opnemen met ds. G.B. Huiskamp, tel. 616557.
Fruit plukkers. De fruitplukkers hebben zich dit jaar ook weer doen gelden. Het plukseizoen is afgesloten en de balans is
opgemaakt. De opbrengst dit jaar is € 1919,25. Iets minder dan vorig jaar maar toch een fantastisch bedrag. De stuurgroep en
met name Marry Brand wil een ieder bedanken die aan dit jaarlijks terugkerend succes een bijdrage hebben geleverd.

Kerk aan de Hoofdvaart
Vrije week. Van 26 oktober t/m 1 november heeft ds. J. van Meerveld een vakantie week. Wanneer u een predikant nodig
hebt, kunt u een beroep doen op ds. J. van Dijk.
Diaconie. De collecte aan de uitgang is volgende week zondag, 31 oktober, bestemd voor het Ned. Bijbel Genootschap.

Doopzitting. Op zondag 31 oktober is er gelegenheid de Heilige Doop te bedienen. De doopzitting is op maandag
25 oktober om 20.00 uur in de Fontein zaal 2 (ingang bij kosterswoning).
Volgende week zondag, 31 oktober, is er na de dienst gelegenheid voor het drinken van koffie/thee in de Fontein. Op
verzoek van aantal gemeenteleden zullen er dan ook foto’s getoond worden van het jubileum van ds. van Meerveld.
H.V.D. Op maandag 25 oktober is de najaarscontactavond voor de medewerk(st)ers van de Hervormde Vrouwendienst. Voor
na het officiele gedeelte heeft het bestuur een kenniskwis bedacht. Ook is er deze avond een bestuurswisseling. De avond
begint om 19.30 uur en is in de Fontein.
Open-deur. Op zondag 7 november organiseert de Open-deur groep een zangavond om 19.00 uur in de Herv. Kerk. Het
thema deze avond is: Uitzien naar de toekomst. De voorganger deze avond is ds. J van Dijk. Het gemengd koor Laus Deo uit
Lutten o.l.v. Rudie Altelaar zal voor en met ons zingen. De deur staat ook voor u open.
Hongarije-reis. We wensen de groep van ruim twintig personen die naar Hongarije zijn vertrokken en 31 oktober weer thuis
hopen te komen, een goede reis en goede ontmoetingen toe!

