Zondag 28 november 2010
e

1 Advent

Samen gemeente
Basiscatechese. Voor alle kinderen van groep 7 en 8 is er vanmorgen basiscatechese. Allemaal van harte welkom. Het
begint net als de kerkdienst om 9.30 uur in het zaaltje boven in het GKC. Met de zegen hopen we in de dienst aanwezig te
zijn. Neem gerust iemand mee. Als je al in de kerk zit en dit leest, ben je alsnog van harte welkom. Tot zo…
Groeten, Anja en Alice. Voor info: Alice Visscher, tel. 617339 of e-mail: a.p.visscher@home.nl.
Werkgroep Hongarije nodigt u uit om vandaag na de ochtenddienst een kop koffie/thee te komen drinken, met echte
Hongaarse koekjes erbij. Ondertussen kunt u naar foto’s kijken van het bezoek aan Kisoroszi. Tot ziens in De Fontein.
Noodhulp Indonesië: tsunami en aardbeving. Op maandag 25 oktober werden de Mentawai-eilanden in Indonesië
getroffen door een tsunami die volgde op een aardbeving. Onze medebroeders en -zusters in Indonesië vragen in deze
moeilijke situatie om onze steun. De ontheemden verblijven in tenten en geïmproviseerde opvangcentra. Het gaat nu om het
vervullen van de eerste basisbehoeften en ook om medicijnen, medische zorg en traumahulp. De diaconie-collecte in beide
kerken is vandaag bestemd voor noodhulp Indonesië. Giften kunt u ook overmaken op bankrek.nr. 31.29.94.311 van de
Gereformeerde Diaconie of op bankrek.nr. 31.29.61.944 van de Hervormde Diaconie o.v.v. noodhulp Indonesië.
Bijbelkring o.l.v. ds. J. van Meerveld. Donderdag 2 december komen we om 10.00 uur bij elkaar in de grote zaal van
De Fontein.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Kindernevendienstproject advent en kerst 2010. In de adventstijd lezen we in de kerk uit het boek Micha. Micha is een
profeet die goed om zich heen kijkt. Hij ziet dingen en brengt dingen aan het licht. Hij laat ons verschillende dingen zien,
goede maar ook slechte dingen, maar ook leuke en mooie. Als je wilt zien waar Micha het over heeft, moet je wel goed kijken.
Kijkt u/kijken jullie met ons mee?
Nieuwe lectoren. Binnenkort wordt het lectorenrooster gemaakt voor het nieuwe jaar. Het is inmiddels een goede gewoonte
geworden dat gemeenteleden door het lezen van een of meerdere gedeelten uit de bijbel hun medewerking verlenen aan de
eredienst. We willen de lijst met lectoren graag uitbreiden met wat nieuwe namen. Misschien is het wat voor u/jou. Degene die
aan de beurt is neemt op de vrijdag voor de dienst contact op met de predikant, telefonisch of per mail, zodat de juiste
tekst(en) voorbereid kan/kunnen worden. Gemiddeld komt iedereen drie à vier keer per jaar aan de beurt volgens rooster. Wie
belangstelling heeft of meer informatie wil, kan bellen of mailen met Alice Bijker, tel. 616288,
e-mail: alice.bijker@ziggo.nl. Iedere reactie is welkom.
Kniepertjes-en-rolletjes-verkoop ‘Te Deum’. Net als vorig jaar bakken wij ook dit jaar weer kniepertjes en rolletjes voor
verkoop op de kerstmarkt op 10 en 11 december. Deze zijn vanaf heden ook vooraf te bestellen. Ze worden dan bij u thuis
bezorgd. Kosten: kniepertjes en rolletjes: 10 st. voor € 1,50, 20 st. voor € 2,50, 30 st. voor € 3,50. De bestelling kunt u
opgeven bij: Hillie Otter, tel. 612606, Diny Visscher, tel. 614367, of Kunna Kolkman, tel. 615161, of per e-mail:
kunna@ziggo.nl. De activiteitencommissie Chr. Gem. Zangvereniging ‘Te Deum’.

Kerk aan de Hoofdvaart
Kerkbladbezorging. Na de oproep van vorige week, heeft zich afgelopen week weer spontaan iemand aangemeld, die
bezorging van Langewijk-Kelvinstraat op zich wil nemen. Het is dhr. G. Borger uit de Kelvinstraat.
Woensdagmorgen a.s. liggen de kerkbladen met de nodige post weer klaar in het Kruispunt om rond gebracht te worden. De
bijgesloten post bevat o.a. een oproep aan de collectanten van de eindejaarscollecte en kerkbalans 2011. We hopen op
ieders medewerking te mogen rekenen.

