4 april 2010
Samen gemeente
Ontmoetingsavonden: De gemeenteleden, die wonen in wijk 1 (HG) of sectie 28 en 29 (GK) worden van harte uitgenodigd
voor een ontmoetingsavond op 7 april in de kerk aan de Wilhelminastraat en een dag later, 8 april, in de Fontein. Als deze
twee avonden achter de rug zijn hebben hebben de gezamenlijke wijkteams in totaal 15 avonden georganiseerd en hebben
vele honderden van u deze avonden bezocht. Helaas hebben wij nog niet alle gemeenteleden mogen begroeten en hebben
wij, door organisatorische omstandigheden, niet iedereen persoonlijk kunnen uitnodigen.Om die reden heeft de kerkenraad
besloten nog een 16e avond te houden en wel op woensdag 14 april in de kerk aan de Wilhelminastraat. Wij hopen deze
avond iedereen te ontmoeten, die nog niet is geweest en al bent u wel geweest; u bent nogmaals van harte welkom. Wij
hopen op een vol GKC! De leiding is deze avond in handen van een wel bijzonder, ad hoc, wijkteam. Dus wij staan klaar om u
te ontmoeten...u komt toch ook?
40dagentijdcampagne: HET KAN! Sta op voor een betere wereld.
De campagne van 2010 wordt vandaag afgesloten. We zijn 40 dagen onderweg geweest. Het 40dagenboekje kon u daarbij
tot steun zijn. In deze periode van inkeer en bezinning bent u geïnformeerd over een zes projecten.
Projecten voor mensen in nood o.a. Indiase vrouwen zonder perspectief op een toekomst, kansarme jongeren in Nederland,
over een dialoog tussen christenen en moslims in Nigeria, kinderen in Bolivia. Voor hen komen we in beweging.
Voor hen willen we het verschil maken en STAAN WIJ OP VOOR EEN BETERE WERELD.
Spaardoosjes campagne vandaag, Paaszondag 4 april, inleveren.
U heeft thuis 6 weken lang geld in het spaardoosje van de campagne kunnen doen. En vandaag kunnen de doosjes weer
ingeleverd worden. We hopen dat er veel ingeleverd worden bij de ingangen van beide kerken.Doosje vergeten? U kunt het
ook de komende week/weken nog inleveren bij de koster of geef uw naam op ( tel. 613268) , dan halen we het doosje bij u
thuis op. Elke bijdrage helpt!!!! DUS DOEN!!
Philadelphiadienst: Zondag 18 april is er een dienst in Daarlerveen, aan de Brugstraat 10.Voorganger is ds.K.A. Hazeleger,
De dienst begint om 15.00 uur. Na afloop is er koffie/thee/fris .Tot ziens..
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.
Herdenkingsconcert: 4 mei a.s. in de Kerk aan de Hoofdvaart a/d Hoofdvaart “Requiem” van Wolfgang Amadeus Mozart
uitgevoerd door: Clara de Vries sopraan , Gea Gijsbertsen alt , Aart Mateboer tenor , Bert van de Wetering bas,
orkest “Ensemble Conservatoire” met Wolfried Kaper dirigent . TOEGANG GRATIS Aanvang 21.00 uur; kerk open vanaf
20.15 uur, Reserveren sterk aanbevolen: www.czov-zanglust.nl Het Hoe en Waarom van dit concert: Op 4 mei 2005 heeft
Zanglust op uitnodiging van het 4-mei comité van de Gemeente Hardenberg in de Höftekerk te Hardenberg het Requiem van
Brahms uitgevoerd na de kranslegging op het Stephanusplein. Het was een indrukwekkend concert en het bestuur van
Zanglust besloot om zo mogelijk een traditie te starten en iedere 5 jaar ergens in de Gemeente Hardenberg een dergelijk
concert te organiseren.
Kek aan de Wilhelminastraat
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.
Uitnodiging: Bijeenkomst medewerk(st)ers kinderoppas kerk a.s. zondag 18 april 2010 om 14.00 uur in GKC
Wat vind jij van de kinderoppas van de kerk?Welke ervaringen heb jij opgedaan tijdens het oppassen, die je met ons wilt
delen?Welk materiaal mis je en zou je graag aangeschaft willen zien?Wat kan er van jou verwacht worden tijdens het
oppassen?Wat mag jij van de werkgroep kinderoppas verwachten?Heb je ideeën hoe we de oppas kunnen vernieuwen Heb
je tips voor andere oppassers, of kun je zelf wel een tip gebruiken? Er is tijd om ervaringen te delen en we kijken vooruit hoe
we de oppas eventueel kunnen verbeteren. Namens de werkgroep kinderoppas en de commissie Kerk en Jeugd,
Email: christagrijsen@hotmail.com Tel:750221. Om een idee te krijgen hoeveel mensen er komen, graag even doorgeven
aan mij of je wel/niet komt.
Basiscatechese: Op zondag 11 april is er weer basiscatechese in de kerk aan de Wilhelminastraat, zaal 4. Wij zijn daar van
9:30 uur tot ongeveer 10:30 uur, tijdens de dienst . Met de zegen hopen we terug in de kerkzaal te zijn. De basiscatechese is
voor alle kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Kom je ook? Neem gerust iemand mee. Groeten Anja en Carlein.

Kindercollecte : Nieuw doel “Lepra Zending”: Jongeren in India ,die Lepra hebben kunnen niet zomaar naar school. Nog heel
vaak is er angst voor de ziekte of soms wordt de ziekte ook gezien als een straf voor de zonde in een eerder leven. Lepra
Zending biedt hen nieuwe kansen door een vakopleiding te verzorgen, zoals opleidingen tot naaister of tot automonteur.
Alleen dankzij deze opleiding kunnen ze straks werk vinden of een eigen bedrijf starten en zo in hun eigen inkomen voorzien.
Dit doel is door een groepje catechisanten, die het keuzecatechese blok “diaconie” volgde uitgekozen.
Kerk aan de Hoofdvaart
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.

