Zondag 28 februari 2010
Samen gemeente
Paasactie diaconie 2010: 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 28 febr. tot en met 21 maart) een doos met daarop "Paasactie." Hierin kunt u een naam met adres deponeren. Voor
meer informatie, zie de Samenspraak van maart.
Taizéviering: Zaterdag 6 maart komen de broeders van Taizé naar Hengelo. Voorafgaand en na afloop aan de viering is er een ontmoeting
met de broeders. Deze is met name bedoelt voor jongeren. Heb jij zin om mee te gaan, geef je dan voor 1 maart op bij: Aliejenne Beumer,
j.a.beumer@gmail.com, 06-19843250 meer informatie op www.pkn-dedemsvaart.nl à actueel kerkplein
Sirkelslag: Op 12 maart a.s. zal in de kerk aan de Wilhelminastraat door drie groepen jongeren uit het noorden van het land gestreden
worden om de sirkelslagtroffee in de finale van JOP Sirkelslag. ( Aan dit landelijke spel hebben wij ook met groep aan deelgenomen). De
commissie kerk en jeugd is voor het klaarzetten en aankleden van de zaal en het ontvangen van de groepen op zoek naar zowel jonge als
volwassen vrijwilligers. Het programma loopt van 16.30 uur tot 23.15 uur. Lijkt het leuk om deze avond mee te helpen, of een gedeelte
daarvan, meld je dan bij : Aliejenne Beumer, j.a.beumer@gmail.com, 06-1943250 of Pieterjan de Buck, pjdebuck@xs4all.nl of 616377.
40dagenboekje 2010: Er liggen nog steeds een aantal 40dagenboekjes in de hal. U kunt er gerust een meenemen voor U zelf, familieleden
of kennissen. Het boekje kunt u gebruiken als een dagboek op weg naar Pasen. De bijdrage van €1,20 kunt u in het spaarbusje doen of
later in de week betalen bij de koster.U kunt het boekje ook thuisbezorgd krijgen, neem dan contact op met Fenny Zomer (613791) of Thea
Zandbergen( 06-52545134).
40dagentijdcampagne: HET KAN. Sta op voor een betere wereld.( week 2).
Het thema van de tweede zondag is: Het kan! STA OP...VOOR JE NAASTE. Het werk van Exodus Nederland staat centraal. Exodus biedt
opvang en ondersteuning aan mensen in gevangenschap die zich voorbereiden op hum thuiskomst in de samenleving. Vrijwilligers proberen
de band tussen kind en gevangen ouder te verstevigen door kindvriendelijke bezoekuren te organiseren. Zij geven zo een duwtje in de
goede richting.
Open-deur dienst: Zondag 14 maart is er om 19.00uur een zangavond in de Ned.Herv. kerk georganiseerd door de Open-deur groep.
Voorganger deze avond is ds. J. van Dijk en het Chr. Mannenkoor Asaf zal haar medewerking verlenen. Wij hopen dat u dan ook komt.
Nieuwe ontmoetingsavonden: Komende week zijn er weer een tweetal ontmoetingsavonden waar u van harte welkom bent. Om dinsdag
2 maart staan de deuren van de kerk aan de Wilhelminastraat speciaal open voor de gemeenteleden van wijk 3 (HG) en sectie 21+22 (GK)
en donderdag 4 maart de deuren van de Fontein voor gemeenteleden uit wijk 8 (HG) en sectie 25+26+27 (GK). Beide avonden beginnen
om 20.00 uur maar om 19.45 uur staan koffie en thee voor u klaar. Hoewel deze avonden de gemeenteleden van genoemde wijken/seceties
in het bijzonder welkom zijn staat het alle andere gemeenteleden ook vrij te komen; graag zelfs!
Boottocht: De boot is vol.U kunt u dus niet meer aanmelden helaas.
Philadelphiadienst: Zondag 7maart is in de hervormde kerk Anerweg_Noord 42 te Lutten een Philadelphiadienst deze begint om 15.00 uur
Voorganger is ds. G.W.Piksen. Na afloop gezellig iets drinken.
Verzoekplaten programma: As. dinsdagmorgen vanaf half elf is weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma voor de
kerktelefoonluistraars.heeft u de uitzending gemist? Dan kunt u het programma ook nog beluisteren via www.kerkomroep.nl het wordt
daar 1 maand opgeslagen.
40-dagenboekje: Afgelopen zondag zijn in de kerken de 40-dagenboekjes weer uitgedeeld. De opbrengst van de boekjes tot 21 februari is
€ 148,45 Het totaal tot nu toe is € 351,--. Verzoek aan iedereen, die nog geen € 1,20 (meer mag uiteraard) in het 40-dagenbusje heeft
gedaan, dit alsnog te doen. Dit kan bij de ingang van de kerk aan de Hoofdvaart of in het groene busje op de thematafel in de kerk aan de
Wilhelminastraat. Alvast hartelijk dank namens de werkgroep 40-dagentijd.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Op weg naar Pasen: “Als er op Paasmorgen een camera bij was, dan is er ‘reden om te vermoeden dat de plaat overbelicht zou zijn
geweest”. Op 29 en 31 maart leven we op bijzondere manier naar Pasen toe. Aan de hand van schilderijen van Jeltje Hoogenkamp en
teksten van Maarten den Dulk willen we met elkaar tastend in gesprek gaan. Voor meer informatie: zie www.pkn-dedemsvaart.nl.
Aanmelding bij ds. Pieterjan de Buck.
Doop en Belijdenis: Op zondag 7 maart hopen Marcel Jansen en Juul de Bruin, De Praam 94, openbare belijdenis van het geloof af te
leggen. Ook zal in die dienst de heilige doop worden bediend aan Emma (dochter van Marcel en Juul), Jasmijn (dochter van Erik en Marijke
Kuilder-Kruidhof, Van Barneveldstraat 21), Suus (dochter van Joost en Manon Hoogeveen-Rotensen) en Rosalie (dochter van Sander en
Carla Wessels, Langejacht 26).
Huispaaskaarsen: Er is weer de mogelijkheid om huispaaskaarsen te bestellen, de intekenlijst ligt in de hal van de gereformeerde kerk.
Collecte Werelddiaconaat: Vandaag collecteren we voor landbouwprojecten van Kerk in Actie in ontwikkelingslanden. In Rwanda
bijvoorbeeld is de grond vruchtbaar, maar door gebrek aan landbouwkennis is de opbrengst te laag. De boeren kunnen nauwelijks
rondkomen. De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda is daarom een training gestart. De boeren en de boerinnen krijgen daar
agrarisch onderwijs, maar leren ook meer over gezondheid, voeding en omgaan met geld. De training heeft een praktijkgerichte insteek. De
cursisten worden begeleid om de nieuw opgedane kennis direct in de praktijk te brengen. Het resultaat is heel goed. Uit onderzoek blijkt dat
de opbrengst van de boeren na een training aanzienlijk stijgt. De boeren zijn leergierig en willen graag vervolgcursussen. Helpt u mee om
dat mogelijk te maken?

Kerk aan de Hoofdvaart
Toerustingmiddag: Op maandag 1 maart is de toerustingmiddag van de Hervormde vrouwendienst. Het onderwerp is deze keer dementie.
Mevr. Inge Westerhoff van Dimence, regio Almelo komt hier een lezing over geven. Ook is er gelegenheid om hier vragen over te stellen.
De middag begint om 14.00 uur en is in de Fontein. Iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp, is van harte welkom.
Impressietekeningen: Op de website van onze kerken kunt u (bij Kerk aan Hoofdvaart) de impressietekeningen vinden die ook op de
gemeentavond zijn gepresenteerd met betrekking tot het mogelijke nieuwe (aan) gezicht van de kerk.
Op die wijze kunt u de plannen nog eens op u laten werken en gemeenteleden die niet op de gemeenteavond aanwezig waren kunnen er
op deze wijze kennis van nemen www.pkn-dedemsvaart.nl ; de site met al het actuele nieuws van onze kerken
Verjaardagsvisite 75+ in de Fontein: Woensdagmorgen 3 maart is er een verjaarsvisite voor die gemeenteleden, die in januari of februari
75 jaar of ouder zijn geworden. We beginnen om 10 uur.
Kerkbladbezorging: Woensdag liggen de kerkbladen weer klaar met de nodige post om rond gebracht te worden.

