Zondag 28 maart 2010
Samen gemeente
40dagentijdcampagne: HET KAN! Sta op voor een betere wereld. Het thema van de 6e en laatste zondag is: Zorgzaam
omzien naar kinderen. We denken aan Irpanani, een project van de Presbyteriaanse kerk in de stad El Alto in Bolivia. Irpanani
ziet om naar kinderen en biedt zorg. Irpanani helpt kinderen bij hun huiswerk, geeft hen vier keer per week een voedzame
maaltijd en neemt een deel van de opvoeding over. De diaconiecollecte is vandaag ook bestemd voor het project Irpanani.
Dus door geld in het spaarbusje te doen en door jullie en uw bijdrage aan de diaconiecollecte van vandaag, steunt u het
project van de 40dagentijdcampagne.
Ontmoetingsavond. U bent welkom op de volgende ontmoetingsavond: dinsdag 30 maart, wijk 7 (HG) en sectie 8 (GK) in de
Fontein. Om 19.45 u uur staat de koffie/thee voor u klaar.
Op weg naar Pasen. Tijdens de komende 'Stille Week’ voor Pasen, en met Pasen worden in de kerk aan de Wilhelminastraat
verschillende vieringen gehouden. Op www.pkn-dedemsvaart.nl kunt u wat meer achtergrondinformatie vinden over de
verschillende vieringen. Naast de vieringen op witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag, is er ook dit jaar weer een
paaswake (van zaterdag op zondag is de kerk de hele nacht open) met afsluitend een ontbijt. En is er op tweede paasdag een
viering georganiseerd door de kindernevendienst, waarin veel gezongen wordt en een leuk verhaal wordt verteld.
Spaardoosjescampagne 2010: volgende week, Paaszondag 4 april meenemen naar de kerk. Nog één week sparen voor
een project en dan kunt u volgende week zondag, Paaszondag 4 april, de doosjes van de campagne: HET KAN! Sta op!
meenemen naar de kerk en daar inleveren bij de ingang(en). Bij de mensen die de nieuwsbrief thuisbezorgd krijgen, worden
de doosjes op vrijdag of zaterdag vóór Pasen opgehaald. We hopen dat weer veel mensen het doosje meenemen. Zo kunnen
we andere mensen ook “een betere wereld” bezorgen. HET KAN! Sta op...en doe mee! Zet het doosje alvast klaar.
Passie- en paasliederen - Chr. Mannenkoor Asaf. Net als voorgaande jaren houdt het Chr. Mannenkoor Asaf ook dit jaar in
de lijdensweek weer een Passie- en Paasliederen-zangavond op woensdag 31 maart om 20.00 uur in de kerk aan de
Wilhelminastraat. Er is een gevarieerd programma samengesteld met veel ruimte voor samenzang waarin het lijden en
sterven van Jezus Christus herdacht wordt. Het koor staat onder leiding van dirigent Joh. L. Rodenhuis en het orgel wordt
e
bespeeld door Ruth Pos. Op 2 paasdag, 5 april om 9.30 uur is weer de traditionele paaszang in de Brugkerk aan de
Zwolseweg in Balkbrug. Dit zanguur staat in het teken van opstanding. Dirigent is Peter Bos en de orgelbegeleiding is van
Ruth Pos. Ter bestrijding van de onkosten wordt er een collecte gehouden.
Uitnodiging voor jongeren tussen 20 en 35 jaar. De commissies Kerk en Jeugd en Pastoraat nodigen je uit op zondag
11 april van 15.30-17.30 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat voor een gezellige middag met leeftijdgenoten. Er wordt een
dvd vertoond over de betekenis van geloof en kerk, daarna is er volop gelegenheid voor gesprek. Na afloop is er gelegenheid
om een hapje en een drankje te nuttigen. Neem je partner, of iemand anders mee; heb je kinderen, geef dat even door, dan
wordt er voor oppas gezorgd. Opgave vooraf is niet noodzakelijk, wel wenselijk. Aanmelden bij ds. Gerrit Huiskamp, tel.
616557 of per e-mail: gbhuiskamp@kpnplanet.nl.
Kerk aan de Wilhelminastraat
Jeugdnevendienst. De jeugdnevendienst is bestemd voor jongeren van de klassen 1,2 en 3 van het voortgezet onderwijs.
Het is de bedoeling om met deze jongeren gedurende de preek in een aparte ruimte onderwerpen te bespreken die hen
bezighouden. Ze vinden veel dingen saai en daarom proberen we het zo ongedwongen en levendig mogelijk te doen. Het is
interactief en uitdagend. De komende jeugdnevendiensten worden verzorgd door Wim Pranger (vandaag en 25 april);
Coby van Dijk (11 april) en Bert Linde (18 april).
Kaarten voor Pasen. In de kleine hal, bij de kaartenstandaard, vindt u weer een uitgebreid assortiment kaarten voor Pasen.
De laatste jaren worden niet alleen met Kerst/Nieuwjaar, maar ook met Pasen veel wensen voor een opgewekt Pasen
verstuurd. Een kijkje bij de kaarten is in ieder geval de moeite waard. Het hele jaar door vindt u daar een grote collectie met
diverse teksten. Mocht u een bepaalde tekst missen, wilt u dan een briefje in het mandje/kistje leggen zodat we daar aan
kunnen werken?
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.
Kerk aan de Hoofvaart
Koffiedrinken. Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken in de Fontein.
H.V.D. Op maandag 29 maart is de voorjaarscontactavond. Na het officiële gedeelte komt dhr. Linde van Linde Notarissen
een lezing geven over erfrecht. De avond begint om 19.30 uur in de Fontein.
Bijbelkring West. De Ark had onderhoud nodig en kwam pas vrijdag aan in Zwartsluis. Daarom is onze afsluiting verplaatst
naar dinsdagmorgen 30 maart. We komen nu om 9.00 uur bijeen in de pastorie aan de Hoofdvaart en vertrekken vervolgens
naar Zwartsluis.

Kerkbladbezorging. Woensdagmorgen liggen de kerkbladen voor april weer klaar in het Kruispunt om rond gebracht te
worden. Tevens zijn daar de enveloppen voor de Paascollecte bijgevoegd.
Paascollecte. Deze week ontvangt u de enveloppe met girokaart voor de Paascollecte. In de begeleidende brief kunt u lezen
waar de opbrengst van deze collecte zoal voor wordt gebruikt. Mogen we deze collecte van harte bij u aanbevelen?
Hulp gevraagd. Voor het bezorgen van de enveloppen voor de Paascollecte, zou het prettig zijn wanneer enkele personen
zich beschikbaar zouden stellen voor de bezorging (brievenbus) in de buurt van Kotermeerstal- en Componistenwijk; het zou
de kerkbladbezorging iets ontlasten. U kunt zich aanmelden bij de koster of administratie, tel. 612234.
Paas-actie diaconie. Wij vragen uw hulp bij het rondbrengen van de paas-attentie binnen onze gemeente. Wij hebben 80
adressen waar een attentie zal worden gebracht. De attenties staan op donderdag 1 april vanaf 15.00 uur en na 19.00 uur
klaar in het Geref. Kerkelijk Centrum.
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.

