Zaterdag 25 dec 2010 1e Kerstdag
Samen gemeente.
Oliebollen/Kniepertjes: De besteltermijn is verlengd tot maandag a.s. U kunt bestellen via het
bestelformulier, tel.617219 of (p.v.kesteren@hetnet.nl). Wij bakken graag voor u. Bestellingen ophalen
30 dec. tussen 15 en 17.00 u. In de koffiekamer staat voor u dan ook een beker warme chocolademelk of
kop koffie klaar. Een mooie gelegenheid om even bij te komen en om een ieder een goede jaarwisseling
te wensen.
Fonteindiensten: In 2011 starten we als gezamenlijke kerken met Fonteindiensten op de zondagavond.
Kerkdiensten in een intieme sfeer van een kleinere zaal. Tijdens die Fonteindiensten willen wij geen gebruik maken van de
beamers, maar zingen we uit het Liedboek van de Kerken en het Evangelisch Liedboek. Het zou gemakkelijk zijn als die
liedboeken in de Fontein aanwezig zouden zijn en daar ook konden blijven liggen. Graag willen wij u verzoeken, als u wel
afstand van uw liedboek wilt doen, dat u een of enkele liedboeken af wilt geven aan de koster Aart Prinsen. Bij voorbaat
hartelijk dank.
Diaconie: De diaconiecollectes op 25 en 26 dec. is voor Kinderen in de Knel. In Colombia hebben veel kinderen te lijden
onder de jarenlange burgeroorlog. Tien procent van de Colombianen is door het geweld vanuit de oerwouden en
kustprovincies naar de grote steden gevlucht. Ze zijn alles kwijtgeraakt en moeten een nieuw bestaan opbouwen in
uitzichtloze sloppenwijken. Kinderen groeien hier op met geweld. Ze worden geronseld door jeugdbendes. De organisatie
Afrodes houdt Afro-Colombiaanse jongeren uit de handen van bendes d.m.v. dans, muziek, sport en onderwijs. Wilt u dit werk
steunen om deze jongeren uit de negatieve spiraal van geweld te halen?
Workshops 2011 : In de kerk ligt een programmafolder met informatie over de workshops fotografie, bloemschikken, Indisch
koken, schilderen en een knutselmiddag voor kinderen. Deze workshops zijn voor iedereen toegankelijk. Neem een folder,
kies een workshop en neem iemand mee! Opgeven kan tot en met 5 januari a.s.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Uitnodiging gemeente bijeenkomst: De kerkenraad nodigt u van harte uit voor het bijwonen van een gemeente bijeenkomst
op zondagochtend 9 januari na de kerkdienst. Wij hopen dan ds. van Rheenen uit Zwolle aan de gemeente te kunnen
voorstellen. Ds. Van Rheenen is bereid gevonden gedurende de vacaturetijd onze gemeente van dienst te zijn in voornamelijk
pastorale taken. De kerkenraad heeft een voorlopig besluit genomen rond deze benoeming (voor 24 uur per week). Op 12
januari zal een definitief besluit worden genomen.
Tevens hoopt de kerkenraad u dan de namen van de beroepingscommissie te kunnen noemen.
Uw mening profielschets. De kerkenraad hecht er veel waarde aan uw mening te weten over een profiel van de te beroepen
predikant. Er is al het e.e.a. op papier gezet, maar toch willen wij de komende maand ook uw mening horen. Dit doen we door
het verspreiden van een lijst met kenmerken. Deze lijst zal de komende zondagen op de tafels liggen tijdens de koffie na de
dienst. De kerkenraad hoopt dat u met elkaar in gesprek zult raken en uw mening/reactie wilt geven via de formulieren.
Tevens zult u bij de komende VVB actie een soortgelijke lijst bijgevoegd zien. Ook op die manier kunt u uw mening kenbaar
maken. U kunt de formulieren aan de beide scriba’s overhandigen of deponeren in de paarse bus in de hal.
Keuzecatechese blok collage: de jongeren kunnen vandaag hun collage meenemen naar huis.Ze liggen Op de tafel in de
hal.
Belijdenis: Op zondag 9 januari hopen Hans en Annemieke Varwijk-Rotensen, Langewijk 115 openbare belijdenis van hun
geloof af te leggen. In deze dienst zullen ze ook hun dochtertje Sophie ten doop houden.

Kerk aan de Hoofdvaart
Koffiedrinken: In het “Kruispunt” is er op woensdagmorgen 29 december geen koffiedrinken, maar op 5 Januari staan wij
weer klaar om u hiervan te voorzien met een lekker “kniepertje” erbij. Fijne feestdagen toegewenst.

