Zondag 30 januari 2011
Samen gemeente
Jeugddienst: Zondag 6 februari is er weer een jeugddienst in de Kerk aan de Wilhelminastraat. Gospelkoor Joy Ful Sound uit
Kampen gaat samen met jou op zoek naar wat nu echte vrijheid is en hoe je dat van binnenuit voelt. Een uur vol vrolijke zang
en samenzang, met zeer diverse liederen. Een uur dat je niet mag missen!
Klassiek concert: Klassiek concert op zaterdag 12 febr. 20.00 uur in de kerk aan de Wihelminastraat. Dan komt Jan van der
Kamp (dirigent van Te Deum) met dochters Ancorien en Janet (uit Hasselt) in onze kerk een concert verzorgen. Hij als
organist en zij als zangeressen.Tijdens het concert laten zij muziek horen uit verschillende periodes en door verschillende
generaties. Het thema van die die avond is: Generations. Inhoudelijk zal er sprake zijn van een aantal solo’s en duetten, van
zowel vocale als instrumentale origine. Weer de moeite waard om te komen. Aan het eind wordt een collecte
gehouden,richtbedrag daarvoor is € 6.50.
Spreken over preken: Vorige week zondag is er weer een gesprek gevoerd tussen 5 gemeenteleden en Ds. Huiskamp n.a.v.
de preek en de dienst. Dit seizoen willen we nog één keer een gesprek in de Gereformeerde kerk organiseren op deze wijze
en dat zal zijn op zondag 6 februari. Hopelijk meld u/jij zich deze keer aan om hier aan deel te nemen!
Ds. Huiskamp zal deze dienst voorgaan en er kunnen wederom 5 gemeenteleden meepraten. Een intekenlijst hangt in de hal.
Voor meer informatie (of aanmelding) kunt u ook contact opnemen met Christa Grijsen, 0523-750221
christagrijsen@hotmail.com
Taizékoor: Maandag 7 februari mogen we weer Taizéliederen zingen, van 19.00 - 20.00 uur in het
Geref. Kerkelijk Centrum. Wees welkom!
gezamenlijke gemeenteavond: U wordt van harte uitgenodigd voor een gezamenlijke gemeenteavond op dinsdag 8 februari
a.s.. Wij willen u deze avond graag informeren over de volgende stap in het proces van samengaan. De SOW stuurgroep zal
een voorstel presenteren voor de nieuwe organisatiestructuur waarover de kerkenraden voornemens zijn binnenkort een
besluit over te nemen. Na de pauze zal onze gemeenteadviseur, mw. Els Deenen. Met ons nadenken over het pastoraat in de
nieuwe gemeente. Is de huidige vorm van pastoraat nog wel van deze en de komende tijd of kan het anders? Denkt en praat
u met ons mee? Wij beginnen om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur staan koffie en thee klaar.
LEVEN uit de BRON: Op dinsdag 24 januari hadden we in de kerk aan de Wihelminastraat een bijzonder inspirerende avond
rondom Leven uit de Bron: gemeenteopbouw via geloofsopbouw met werkgroepen, commissies en verenigingen uit onze
gemeenten. Er waren zo’n 70 mensen aanwezig. Ds.Marius Noorloos, de initiator van Leven uit de Bron, was in ons midden
en hield een boeiend betoog. Onze predikanten vertelden een persoonlijk verhaal over hun insteek in het programma. Een
kijkje in de dominee, die je anders misschien alleen van de preek kent. In eigen groep wordt er nu verder gewerkt aan het
thema. Het ligt in de bedoeling dat er in april een “terugkom-avond” is.
Catechisatie: De groep o.l.v. ds.J.van Dijk komt maandag 31 januari van 19.00-19.45 uur bij elkaar.
Collecterooster: Er is de laatste tijd hard gewerkt aan een nieuw collecterooster. Omdat er steeds meer in gezamenlijkheid
gebeurt is het wenselijk het rooster hierop af te stemmen.
Dit betekent dat in beide kerkgebouwen dezelfde regels gaan gelden en dat het rooster hetzelfde is. In principe is de collecte
in de dienst voor het plaatselijk kerkelijk werk (PKW), met uitzondering van de avondmaaldiensten dan is deze collecte bij de
uitgang. We moeten hierbij denken aan de erediensten, pastoraat, kerk en jeugd, kerkcontact etc. Diaconie heeft gekozen
voor de hoofdbenaming Kerk en Samenleving (K&S) met een onderverdeling naar diaconie, zending en evangelisatie.
Collecten kunnen zijn voor het plaatselijk kerkenwerk, maar ook voor de PKN, of Kerk in Actie, dus landelijk en wereldwijd
kerkelijk werk.

Kerk aan de Hoofdvaart
Belijdeniscatechese: Maandagavond 31 januari om 20.00 uur in de Pastorie, Hoofdvaart 5.
Groeigroep: Dinsdagavond 20.00 uur in de Pastorie Hoofdvaart
H.V.D. (Hervormde Vrouwendienst): De medewerkers van de H.V.D. worden uitgenodigd voor een toerustingsmiddag op 7
febr. 2011 om 14:00 uur in de Fontein. Ds. van Dijk verzorgt deze middag en heeft als onderwerp ‘Bidden’.
Graag tot ziens op 7 februari. Namens het bestuur, Rika Everhardus tel. 616291.
Kerkbalans: Morgenavond vindt de inlevering van kerkbalans vanaf 19.00 plaats in de Fontein. Ook belangstellende
gemeenteleden zijn van harte welkom.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Verjaardagspartijtje 75+: Op 3 februari houden we weer een bijeenkomst voor iedereen die in de periode
van oktober 2010 t/m januari 2011 zijn of haar verjaardag heeft beleefd in de leeftijd van 75 jaar of ouder.
U bent van harte welkom met partner of begeleider, bezoekmedewerker en/of sectieleider in de kerk aan de Wihelminastraat.
De zaal is open om 9:45. We beginnen om 10:00 uur en eindigen om 11:30. Het wordt weer een gezellig samenzijn en ook
onze archivaris Joop Moes komt ons weer verrassen met mooie verhalen uit de oude doos. Van harte welkom!
175 jarig bestaan: Op 15 mei a.s. bestaat onze kerkgemeenschap 175 jaar. De kerkenraad wil hieraan graag op bescheiden
wijze aandacht besteden. Er zal o.m. een fototentoonstelling worden samengesteld. Hiervoor vragen wij van u foto’s van
verenigingen,activiteiten, jubilea enz. uit het verleden van onze kerk. Kunt u ons hieraan helpen, geef ze dan, zo veel mogelijk
voorzien van namen, in een enveloppe, af bij onze koster. Er wordt een kopie van gemaakt en u krijgt ze terug. Alvast
bedankt. Werkgroep Cultuur (van de kerk aan de Wilhelminastraat).

