Zondag 26 september 2010
Samen gemeente.
Interkerkelijk koffieochtend : Dit jaar houden we voor het eerst onze jaarlijkse koffieochtend op dinsdagmorgen 12 oktober in de
Chr. Ger. Kerk aan de Kerkstraat 7 in Dedemsvaart. We beginnen om 9.15 uur, maar vanaf 9.00 uur staat de koffie klaar en is er
oppas voor de kleine kinderen. Deze morgen zal Aly de Goede uit Ede spreken over het thema: “Leven als dochters van de Koning”.
Boekhandel “de Welle” zal er zijn met een boekentafel en er is een collecte voor de onkosten. We zien uit naar een fijne en
opbouwende morgen en hopen zoveel mogelijk dames te begroeten. Voor verdere inl.: tel. 0523-616948.
Philadelphiadienst: Zondag 3 okt. is er weer een dienst om 15.00 uur in “de Ark”, Broekdijk 36, Bruchterveld. Ds. J. Schipper gaat
voor in deze dienst. Komt allen, na afloop is er koffie/thee/fris.

Geloof en duurzaamheid: Geloof (Kerk) en duurzaamheid is voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Werken aan
duurzaamheid is een uitdrukking van dienstbaarheid aan de samenleving. Dienstbaarheid hoort tot het wezen van de
geloofsgemeenschap en verrijkt deze. Op 4 oktober starten we in de kerk aan de Wilhelminastraat om 19.30 uur met de
cursus “geloof en duurzaamheid”. Doel van de cursus is de bewustwording m.b.t. duurzaamheid onder kerkleden te vergroten.
In 3 avonden leert u een aantal aspecten kennen die een rol kunnen spelen bij het duurzaam omgaan met onze (nabije)
omgeving. Bent u geïnteresseerd, dan graag vóór 28 sept. opgeven bij: P. van Slooten (pvs@greenwatt.nl, tel. 618144) of H.
Visscher (havisscher@gmail.com, tel. 616815).
Bijbelkring: Donderdag 30 september vanaf 10.00 uur komen we o.l.v. ds. J. van Dijk weer bij elkaar in zaal 1 van de Fontein
om de draad weer op te pakken met de Brief aan de Romeinen. We hopen op een boeiend en leerzaam (en gezellig) seizoen.
Open-deur dienst: Op zondagavond 3 oktober is er weer een Open-deur dienst in de kerk aan de Hoofdvaart. Het thema is
Levende stenen. Het belooft iets bijzonders te worden. Ons kerkkoor werkt mee, er zijn prachtige liederen om te zingen en op
het scherm zullen we vast wel bekenden tegenkomen. Onze voorganger is ds. J. van Dijk. De dienst begint om 19.00 uur,
maar voorafgaand zingen we al een aantal liederen.
Kinderkoor "Gebroken Jaren": De data voor de repetities van het kinderkoor "Gebroken Jaren" zijn veranderd t.o.v. eerdere
aankondigingen in de Samenspraak en op de nieuwsbrief. Op de flyer die tijdens de startzondag is uitgedeeld stonden wel de
juiste data vermeld. We repeteren op donderdagavond 30 september, 14 en 21 oktober en 4 november, vanaf 18.30 uur tot
19.15 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat. We zoeken kinderen in de leeftijd van ongeveer 7 tot 13 jaar. Als je je nog niet
hebt aangemeld dan kan dat nog steeds. Laat het weten aan Christa Grijsen, tel. 750221, christagrijsen@hotmail.com of aan
Pieterjan de Buck, tel. 616377, pjdebuck@xs4all.nl.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Jeugddienst: “De wereld draait door”. Is er in deze wereld nog een lijn te ontdekken? Wat gebeurt er toch veel om ons heen!
Gebeurtenissen en ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. In onze tijd leven veel mensen erg onder stress. Er wordt ook
zoveel van je verwacht! Hoe kom je te midden van die drukte toe aan je broodnodige rust en je innerlijk goed voelen? Hoe, waar en
bij wie kun je rust vinden? En wat kun jij zelf betekenen in deze doorgedraaide wereld? Hierover gaan we het hebben in een tvuitzending van “De wereld draait door”. De tafelheer tijdens deze uitzending is Marco Schut. Er komen boeiende gasten langs en de
Jakhalzen zullen een spannend bezoekje gaan brengen aan een interessant persoon! Het koor Joyful Sound uit Kampen komt
zingen. Deze uitzending van “De wereld draait door” is te zien in de kerk aan de Wilhelminastraat om 19:00 uur op zondagavond 3
oktober a.s. We hopen je daar te zien!
Werkgroep Cultuur: Het kamerkoor Cantus Consort (vh Vocaal Ensemble Hardenberg) komt op zaterdag 9 okt. om 20.00 uur een
concert in de kerk aan de Wilhelminastraat verzorgen. Dat dit koor bij ons komt zingen is geweldig. Hopelijk komen er veel mensen
genieten van hun zang. Het programma van die avond is aangeplakt op het prikbord. Het richtbedrag is ca. € 6,50.
Verjaardagsvisite: Op donderdagmorgen 7 oktober a.s. worden alle gemeenteleden in de leeftijd van 75 jaar of ouder die in de
maanden mei tot en met september jarig zijn geweest van harte welkom geheten op de jaarlijkse verjaardagsvisite in de kerk aan de
Wilhelminastraat. Uiteraard is uw partner of begeleider ook van harte welkom. We hopen elkaar te ontmoeten tussen 9.45 uur en
11.30 uur.
Doop: Op zondag 3 oktober hopen we de heilige doop te bedienen aan Dinand Moes, zoon van Edwin en Jantien Moes-Bosscher
(Langewijk 224). Aan deze dienst wordt ook medewerking verleend door Chr. Gemengd Koor Te Deum.

Kerk aan de Hoofdvaart
Wijkteams: Woensdag 29 september komen de Wijkteams Oost en West vanaf 20.00 uur bijeen in zaal 1 van de Fontein. Vanaf
kwart voor acht is er koffie/thee. We praten o.a. over de sow-ontmoetingsavonden van het komende seizoen.
De dienst van vanmorgen: Het thema van deze dienst luidt: De m(kr)acht van de sterkste. Bij de sterkste denken wij vaak aan
macht. En gebruik van macht leidt niet altijd tot het goede. Vanuit de Bijbel kunnen we leren dat het niet gaat om de macht, maar om
de kracht van de sterkste. Die brengt vaak veel goeds teweeg. We worden vanmorgen begeleid door het muziekkorps Jubal. Na de
dienst is er koffiedrinken in de Fontein.
Terug van Vredesmissie: Marlies Hofman mocht weer behouden terugkeren van haar missie in Afghanistan.

Groeigroep: Dinsdagavond 28 september komt de Groeigroep voor de eerste keer samen in de Pastorie aan de Hoofdvaart
5. Tegen 20.00 uur staat de koffie klaar. Iedereen die belangstelling heeft voor de Groeigroep is hartelijk welkom!
Kerkbladbezorging: Woensdag a.s. liggen de kerkbladen met de nodig post en de nieuwe gemeentegids klaar in het
Kruispunt om rond gebracht te worden. Gemeenteleden die geen abonnement op het kerkblad hebben en toch prijs stellen op
deze gemeentegids kunnen een exemplaar bij de koster halen.
Jubileum: Op 29 september zijn dhr. en mevr. van Blanken-Veldman, de Tjalk 13, 60 jaar getrouwd. Zij willen dit in kleine
kring vieren. Wij feliciteren hen van harte met dit jubileum en we wensen hen samen nog een goede en gezegende tijd.
Geboren: Op maandag 13 september is in het gezin van Henk en Annet Jonker, de Magnolia 10, 7701 VV Dedemsvaart een
zoon geboren. Hij heet Simon en is het broertje van Luuk. Van harte gefeliciteerd.
Geboren: Dankbaar en blij zijn Jan, Heidi, Eran en Yara Russcher met de geboorte van hun zoon en lieve broertje Ilay
Nathan. Ilay is geboren op 18 september. Adres: Molstraat 55, 7701 JB, Dedemsvaart. Van harte gefeliciteerd.

