Zondag 27 maart 2011
Samen gemeente
Jeugddienst. Kom allen zondag 3 april naar de jeugddienst in het GKC om 19.00 uur. Deze dienst, die geheel wordt verzorgd
door Gospelband Sjem, wil haar publiek meenemen op een muzikale reis, welke voert langs prachtige ingetogen ballads,
stevige rocky popsongs en mooie up-tempo nummers naar de kern van haar boodschap. Deze boodschap vertelt dat God
Liefde is en Hij onvoorwaardelijk naast ons wil staan op onze levensreis.
Kerkgebouwen. Denk mee en lever uiterlijk 15 april uw suggestie in voor een nieuwe naam voor één of beide kerkgebouwen.
Er zijn uit beide gemeenten al vele, suggesties binnengekomen maar de commissie heeft graag de keuze uit nog veel meer
namen. Dus aarzel niet en denk mee!
Paasgroetenactie 2011-zondag 10 april. Vanuit de Protestantse Kerken in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer
een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland, als een bemoediging. De boodschap van Pasen, de opstandig van
Christus, vertelt ons dat we - ook al is dat in wankel evenwicht - kunnen opstaan en weer verdergaan.
Campagne Kerk in Actie 2011: “IK ZIE JE !!!” Week 3. Open je ogen voor... mensen die mee willen doen. Ontmoet de
moeders met een minimuminkomen in Rotterdam. Een dagje uit voor moeder en kind. Een dagje uit met de kinderen, het lijkt
zo “gewoon”. In Rotterdam wonen echter veel vrouwen die simpelweg de mogelijkheden en de middelen niet hebben om er
met hun kinderen een dagje op uit te gaan. Vaak gaat het om alleenstaande moeders van verschillende nationaliteiten met
weinig sociale contacten en een minimuminkomen. Het Pastoraat Oude Wijken in Rotterdam ziet om naar deze mensen. Ook
organiseert het Pastoraat o.a. eetgroepen, tweedehands winkeltjes en laagdrempelige kerkdiensten. Ontmoetingen worden
ook hier mogelijk gemaakt. Een bijdrage in het spaardoosje van de campagne helpt deze actie te doen slagen.
40dagenboekje. De opbrengst in de spaarbusjes van zondag 20 maart was: € 30,50 Dat brengt het totaal op: € 333,02. Nog
lang niet iedereen, die een 40dagenboekje hebben gekregen, heeft een bijdrage- minimaal € 1,20- gegeven voor het boekje,
want er zijn 420 boekjes uitgedeeld en dan zou de opbrengst € 504 moeten zijn. Dus als u nog niet betaald hebt, het kan nog
steeds. De spaarbusjes, met opschrift 40dagenboekje 2011, staan bij de ingang van de kerk of in de koffiekamer.
Paasactie diaconie. De gezamenlijke diaconieën willen rond de paasdagen mensen die een moeilijke periode achter de rug
hebben of er nog midden in zitten, laten weten dat er aan hun gedacht wordt. We hebben hiervoor namen en adressen nodig.
In de hal van beide kerken staat er, van 27 maart tot en met 17 april, een doos met daarop "Paasactie." Hierin kunt u een
naam met adres deponeren. Mailen kan ook: depaasactie@gmail.com. Voor informatie: zie de Samenspraak van april.
Confessionele Vereniging. Hierbij wordt u uitgenodigd voor de bijeenkomst op donderdag 31 maart om 20.00 uur in de
Fontein naast de Hervormde Kerk te Dedemsvaart. Spreker op deze avond is ds. L.van Rikxoort, kerkelijk werker te Heemse,
met het onderwerp: "Reeds, en nog niet" - van kerkelijk werker tot predikant. Zie ook ‘De Samenspraak’ voor info.
Open repetitie Asaf. Het Christelijk mannenkoor Asaf, onder leiding van dirigent Peter Bos, houdt op maandagavond
4 april om 20.00 uur een open repetitie. Belangstellende mannen worden van harte uitgenodigd. Deze avond is bedoeld om de
ontspannende sfeer van de repetitie te proeven en te beleven. De repetities worden gehouden in het GKC.
Interkerkelijk koffieochtend “Christenvrouw, van alle markten thuis?” Graag nodigen wij u/jou uit voor de interkerkelijke
koffieochtend voor vrouwen op woensdag 6 april in ‘Het Trefpunt’, Meppelerweg 34 te Balkbrug. We beginnen om 9.15 uur,
maar vanaf 9.00 uur staat de koffie klaar. Ina Prins, uit Zwolle, zal deze morgen spreken over het thema. De toegang is gratis,
wel wordt er een collecte gehouden. Oppas voor de kinderen is aanwezig. Voor verdere inl. tel. 0523-616948.

Kerk aan de Hoofdvaart
Huwelijksjubileum. Op 28 maart hoopt het echtpaar De Boer-De Jong, Lisdodde 2, 50 jaar getrouwd te zijn. Van harte
feliciteren wij hen en we wensen hen Gods zegen toe.
Doopdienst zondagmorgen 3 april. D.V. zal volgende week zondag de heilige Doop bediend worden aan Noa (Marlynn
Corine), dochter van Michael en Heide Hullegie, Wilhelminastraat 42.
Belijdeniscatechese. Maandagavond 28 maart is er geen belijdeniscatechese.
Groeigroep: Dinsdagavond 29 maart om 20.00 uur in de pastorie aan de Hoofdvaart.
H.V.D. Op maandagavond 28 maart om 19.30 uur houdt de H.V.D. haar voorjaarscontactavond in "De Fontein". Deze avond
houdt ds. J. van Meerveld een lezing met als onderwerp: "Ontmoetingen met joden en christenen in Israël". Van harte welkom.
Graag tot dan.
Kerkbladbezorging: Woensdag a.s. liggen in het Kruispunt de kerkbladen weer klaar met de nodige post om rond gebracht te
worden.

Kerk aan de Wilhelminastraat.
Waarneming: De komende week is ds. G.C. van Rheenen niet beschikbaar. Gemeenteleden van wijk Noord kunnen een
beroep doen op ds. G.B. Huiskamp.
Doop. Op zondag 3 april hopen we in de morgendienst te dopen: Jorden Luz Zuidema, geboren op 19 januri 2011. Jorden is
de zoon van Marcel en Alma Zuidema, Gerard Doustraat 79 te Ommen. Marlotte Karlijn Janniek Boer, geboren op 16 februari
2011. Marlotte is de dochter van Erik en Erica Boer, Breitnerstraat 22. Jerre Kappert, geboren op 16 februari 2011. Jerre is de
zoon van Rudy en Zjoske Kappert, Rozenheim 38.
Jubileum. Op zaterdag 19 maart waren Bert en Gé Bruins-Woestmaat, De Valeriaan 58, 40 jaar getrouwd. Ze hebben dat in
kleine kring gevierd, maar we willen hen alsnog van harte feliciteren met deze heugelijke dag en ze nog vele goede jaren
samen wensen!

