Zondag 25 april 2010
Samen gemeente.
55+ middag: Op donderdag 29 mei a.s om 14.00 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat. Dhr. Geerdink uit Hengelo komt de
middag verzorgen met zijn optische dia's, waarvoor we een speciale bril op moeten zetten. Kom allemaal meekijken! Voor
vervoer kunt u tussen 12.00-13.00 uur bellen met mevr. Huizinga tel.613071.
Jeugddienst – “DEAL OR NO DEAL?!”. In het kader van de keuzecatechese hebben zeven catechisanten van zowel de
gereformeerde als hervormde gemeente, in samenwerking met de jeugddienstcommissie van de Gereformeerde kerk, een
knaller van een jeugddienst voorbereid! Het thema is ‘deal or no deal?’. Wie kent dit tv-programma niet? Een programma dat
dagelijks op rtl5 te zien was. Het spel waarbij één kandidaat uit twintig koffers hét bedrag van €250.000 moet zien te kiezen en
ondertussen met de bank moet onderhandelen om een zo hoog mogelijk bedrag binnen te slepen. Een spel dat om lef,
strategie en stalen zenuwen vraagt. Heb jij het lef en de stalen zenuwen om dit spel samen met ons te spelen in de
jeugddienst van zondag 2 mei a.s.? Deze dienst is er geen preek, maar zingen we en luisteren we naar liederen tussen de
spelrondes door. Ook is er een sketch en kunnen we genieten van gospelkoor Shine uit Nijverdal. We kijken naar je uit en
verwelkomen je graag om 19:00 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat! De keuzecatechisanten en de werkgroep
jeugddiensten.
Werkgroep Hongarije: Vorige week is er een transport geweest naar Kisoroszi. 400 zakken kleding en schoenen zijn per
vrachtwagen gebracht naar de “Alleluja Boetiek”. De mensen in Kisoroszi waren heel blij met de goederen. Wij willen een
ieder bedanken , die dit transport mogelijk hebben gemaakt.
Kerk aan de Wilhelminastraat
Studieverlof. Ds. de Buck heeft tussen Pasen en Pinksteren (m.u.v. 2 t/m 9 mei) studieverlof. Indien bijstand van een
predikant gewenst is, kunt u contact opnemen met ds. Huiskamp, tel. 616557.
Stuurgroep Fondsenwerving: Wij staan weer paraat om de goederen voor de komende Fancy Fair bij u op te halen. Alles
wat, naar inzicht van Stuurgroep, verkoopbaar is nemen wij mee. U kunt contact opnemen met onze ophaaldienst t.w.
Dick Olde tel.: 638569 of b.g.g Freek Lamberink tel.: 614668 of 06 50424196
DAT EEN NIEUWE WERELD KOMEN ZAL – Vanmiddag om 16.00 uur geeft het Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze
muziek o.l.v. Antoine Oomen een liturgisch concert in de kerk aan de Wilhelminastraat. Bij dat concert is een belangrijke rol
weggelegd voor de gemeentezang. Op het programma staat een nieuwe compositie van Antoine Oomen, op tekst van Huub
Oosterhuis, met de titel ‘Dat een nieuwe wereld komen zal’. Van het concert wordt door de Stichting Leerhuis & Liturgie te
Amsterdam een CD-opname gemaakt. Aan het concert wordt verder medewerking verleend door Roland Aalbers (piano),
Sjaan Oomen (viool) en Heleen Oomen (klarinet). Voor het concert bent u van harte uitgenodigd! De toegang is vrij. Meer
informatie: zie www.pkn-dedemsvaart.nl. Vanavond (19 uur) is er in de kerk aan de Wilhelminastraat geen dienst.
Werkgroep Evangelisatie: Voor de Elisabethbode-verspreiding zijn we op zoek naar iemand voor het uitzetten van dit blad
in nieuwe en bestaande wijken. Voor informatie graag contact met Evert Zweers tel. 614320 of evert.zweers@planet.nl
Amnesty: Wegens ernstige ziekte moet ik mijn werk met Amnesty stoppen. Het gaat om de maandelijkse schrijfactie. Ik zou
heel graag willen dat iemand dit van mij overneemt. Het is heel dankbaar werk! mvg.To Aalberts
Informatie bij Jannie Brünink tel. 0523-615594 of bij Joke Dekker tel. 0523-614907
Instructieavond: Op 29 april om 19.30 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat voor alle nieuwe bezoekmedewerkers,
diaconaal- medewerkers, teamleiders,ouderlingen en diakenen. In het eerste deel gaan we in op de werkzaamheden van de
verschillende mede-werkers, in het tweede deel bespreken we de bevestigingsdienst op 16 mei. Uiteraard zijn de zittende en
dienstdoende bezoekmedewerkers, teamleiders, diaconaal medewerkers, ouderlingen en diakenen ook van harte welkom om
samen met de aantredende vrijwilligers nog even weer precies te horen , wat er allemaal van ze verwacht wordt.
Info bij ds Gerrit Huiskamp, tel 0523616557 of per mail: gbhuiskamp@kpnplanet.nl
Dopen: Vanmorgen worden gedoopt: Finnley Brendon, zoon van Jan Eric en Monica Aalbers, Oostwijk 11 en Femke Dieke,
dochter van Klaas en Nienke Bouwman-Hakkers, Israëlsstraat 4.

Kerk aan de Hoofdvaart
Studieverlof. Vanaf zaterdag 3 april tot Pinksteren heeft ds. J. van Meerveld het tweede deel van het studieverlof en een
vakantieweek. Voor dringende pastorale zorg kunt u in deze periode contact opnemen met ds. J. van Dijk.
Open-deur dienst: Zondag 2 mei met drs. Wiekeraad uit Uelsen. Het thema deze dienst is: Als dagelijks brood “de Bijbel”.
Gospelkoor Tehillim uit Nieuwleusen verleent haar medewerking. We beginnen om 18.50 uur met samenzang.

Kerkbladbezorging: Woensdag 28 april liggen de kerkbladen en de enveloppen voor de Pinksterzendingscollecte klaar in
het Kruispunt om rond gebracht te worden.
Heilige doop: Op zondag 2 mei Kirsten Wierbos, W.Pijperstraat 18 , Amber Dewi Eilert, Drogteropslagen 40b.
Huwelijk: Op vrijdag 7 mei hopen Mark Menzo en Miranda Katoele, Cavaljéstraat 7 elkaar het ja-woord te geven.
De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om 14.30 uur in onze kerk in een dienst met ds. J. van Dijk

