Zondag 31 oktober 2010
Samen gemeente
Catechisatie van ds. Huiskamp is in het vervolg om 19.15 uur ! Deze catechisatie is elke dinsdagavond in het GKC. We
hebben besloten om 19.15 uur te beginnen. Deze catechisatie is bedoeld voor de leeftijdsgroep van 16 t/m 25 jaar.
Catechisatie is er voor 16+ op maandag 1 november om 19.00 uur in de Fontein o.l.v. ds. van Dijk.
Zendingsdienst 14 november. Deze dienst wordt voorbereid door de PZD. De voorganger is dhr. Jaap Breetveld uit
Deventer. Jaap Breetveld is jarenlang zendingsarts geweest en kan ons ook wat meer vertellen over ons project Chak dat wij
ondersteunen. Chak is een organisatie die helpt bij de problemen van HIV besmetting van moeder op kind in Kenia.
Gebroken Jaren. De komende twee zaterdagavonden wordt het oratorium Gebroken Jaren uitgevoerd. Het oratorium is
geschreven door Michiel de Zeeuw (tekst) en Mar van der Veer (muziek). De uitvoeringen door een projectkoor, kinderkoor en
instrumentalisten komen tot stand vanuit de Gereformeerde Kerk te Dedemsvaart. Op 6 november vindt een uitvoering plaats
in de Hessenwegkerk te Hardenberg (Heemse), en op 13 november in de kerk aan de Wilhelminastraat te Dedemsvaart.
Aanvang: 20 uur, toegang vrij. Meer informatie vindt u op www.pkn-dedemsvaart.nl. Ook kunt u op die site het tekstboekje bij
het oratorium raadplegen.
Anders Kerken. Zondag 7 november is er weer een Anders Kerken dienst. Thema van de dienst is ' The show will go on':
Hoe houden we de kerk aantrekkelijk? Hoe betrekken we de jeugd daarbij? Wat zoekt en vindt iemand in de kerk? Wat
inspireert mensen binnen de kerk? De dienst zal wederom gehouden worden in de kerk aan de Wilhelminastraat om 10.30
uur, vanaf 10.00 uur staan koffie, thee en fris weer klaar.
Dorcas Voedselactie. Op woensdag 3 nov. is er gelegenheid om voedselproducten in te zamelen voor de allerarmsten in
Oost-Europa. De producten kunnen worden ingeleverd in het Kruispunt achter de kerk aan de Hoofdvaart op
woensdagmorgen of op woensdagavond in de kerk aan de Wilhelminastraat waar ook de Dankdagdienst wordt gehouden.
Producten kunnen zijn: suiker, rijst, macaroni, droge soep, thee, Brinta ontbijt, blik witte of bruine bonen 800 gr., blik vruchten
800 gr., jam, tandenborstels, tandpasta, limonadesiroop.
Taizéliederen zingen. Maandag 1 november gaan we Taizéliederen met elkaar oefenen (we proberen meerstemmig) Wie
mee willen zingen is welkom van 18.45-19.45 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat. Marjanne Visscher wijst ons de weg in
notenland. Vervolgens gaan we evalueren en overleggen we of we 1 keer per maand blijven zingen. Voor info: Jeltje Nijhuis,
tel. 616346
Verzoekplatenprogramma: dinsdag 2 november om 10.30 uur via de kerkomroep. Verzoekjes voor de volgende maand
kunnen aangevraagd worden bij Jannie Prinsen, tel.nr. 612644.
10 november is de dag van de mantelzorg. Ook dit jaar willen we als kerken weer onze aandacht hieraan besteden. Een
mantelzorger is iemand die langdurig zorg draagt voor een ziek medemens, zoals partner, kind, ouder of een familielid, buur of
kennis. Bijvoorbeeld zorg die gegeven wordt aan psychische zieken, lichamelijke en verstandelijke gehandicapten, chronisch
zieken, dementerenden, of kinderen met gedragsproblemen. Op zondag 7 november staan er in beide kerken weer rozen
klaar, die na afloop van de dienst door U meegenomen mogen worden om die te bezorgen bij een mantelzorger. Als dank en
ter bemoediging, zodat zij niet worden vergeten.
De gezamenlijke diaconieën.

Kerk aan de Wilhelminastraat
--

Kerk aan de Hoofdvaart
Open-deur. Op zondag 7 november organiseert de Open-deur groep een zangavond om 19.00 uur in de kerk aan de
Hoofdvaart. Het thema deze avond is: Uitzien naar de toekomst. De voorganger deze avond is ds. J van Dijk. Het gemengd
koor Laus Deo uit Lutten o.l.v. Rudie Altelaar zal voor en met ons zingen. De deur staat ook voor u open.
Kerkbladbezorging. Woensdagmorgen liggen de kerkbladen met de enveloppen voor de najaarszendingscollecte weer klaar
om rond gebracht te worden.

Diakonie. Op dankdag woensdag 3 november hopen wij weer een fruitbakje en een dagboekje te mogen bezorgen bij
gemeenteleden ouder dan 80 jaar en gemeenteleden die ziek zijn. Graag zouden wij u willen uitnodigen om de bakjes in de
gemeente rond te helpen brengen op woensdagmorgen 3 november vanaf 09.30 uur vanuit de Consistorie. Er staat
koffie/thee voor u klaar; vele handen maken licht werk. Mogen wij ook op u rekenen?
Diaconie: De folder van vandaag is voor de collecte Binnenlands Diaconaat van volgende week zondag, 7 november.
Diaconie: Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor het Ned. Bijbelgenootschap. Op deze Nationale Bijbelzondag is de
collecte-opbrengst bestemd voor het Tojolabal-vertaalproject in Chiapas, Mexico. * Voor de vertaling van het Oude Testament.
* Voor het uitgeven van de Bijbel als boek, maar ook op cassette of CD. * Voor alfabetiseringscursussen met de Bijbel. Meer
informatie op www.bijbelgenootschap.nl.
Verjaardagsvisite. Woensdagmorgen 3 november is er vanaf 10.00 uur in de Fontein weer een verjaarsvisite voor de 75+
jarigen (en hun partner/begeleider) van september en oktober. Er is een feestelijk programma. Van harte welkom!

