Zondag 7 maart 2010
Samen gemeente
Philadelphiadienst: Vanmiddag is er om 15.00 uur in de Hervormde kerk, Anerweg Noord 42 te Lutten, een Philadelphiadienst.
Voorganger is ds. G.W. Piksen. Na afloop gezellig iets drinken.
Jeugddienst. ”Connexxion’. Bussen van Connexxion rijden vaak niet op tijd, ze komen niet opdagen terwijl je ze wel verwacht en
staken soms dagenlang. Soms ontbreekt het ‘lijntje’ dus even en is er geen verbinding. De bus van God staakt nooit! Er is altijd
verbinding! Hoe komt die verbinding met God tot stand en hoe kan God met je meegaan op de route van je leven? We gaan
vanavond tijdens de jeugddienst in de Kerk aan de Wilhelminastraat met de bus een reis maken! Het wordt een mooie en bijzondere
reis waar we vier bushaltes bij langs gaan. We beloven dat de bus op komt dagen, dat we op tijd zullen rijden en zonder al te veel
vertraging 'terugkomen'. Reis jij met ons mee? We kijken naar je uit! De werkgroep jeugddiensten.
Gebroken jaren. Tijdens de morgendienst van 31 januari j.l. heeft het projectkoor ‘Gebroken Jaren’ het derde deel LENTE van het
oratorium in de Kerk aan de Wilhelminastraat gezongen. Na enkele weken rust zullen we nu op de meeste maandagavonden tot 6
juni het laatste deel ZOMER gaan instuderen. De projectmatige aanpak maakt het goed mogelijk dat zangers steeds bij het begin
van een nieuw deel (voor het eerst) gaan meedoen. Wilt u graag zingen, heeft u de smaak van de voorgaande delen te pakken
gekregen, of heeft u nu ineens zin en tijd om mee te komen doen? Dan bent u van harte welkom!! Er zijn geen bijzondere muzikale
talenten vereist; de wens om op deze manier aan de gemeente bij te dragen is meer dan voldoende. Muziek en tekst zijn voor
iedereen onbekend en nieuw, en blijken steeds weer aanleiding te zijn tot een inspirerende, gezellige en muzikale ontdekkingstocht.
De nieuwe serie repetities start op 8 maart, van 20.00-22.00 uur. Op 6 juni zingen we ZOMER in de Kerk aan de Wilhelminastraat.
Na de zomervakanties sluiten we dit project af met twee concerten waarbij we het gehele oratorium zullen zingen (op 6 november in
Heemse en op
13 november in de Kerk aan de Wilhelminastraat).
Ontmoetingsavonden. U bent welkom op de volgende ontmoetingsavonden: dinsdag 9 maart, wijk 4 (HG) en sectie 1+2+3 (GK) in
GKC en donderdag 11 maart: wijk 3 (HG) en sectie 21+22 (GK) in de Fontein. Maar ook als u niet in deze wijken/sectie woont bent u
van harte welkom. Om 19.45 uur staat de koffie/thee voor u klaar!
Biddag. Hallo kinderen van de basisschool, woensdag 10 maart is het weer biddag. Dat willen we ook deze keer met jullie vieren.
We gaan gezellig en vrolijk zingen en er wordt een mooi verhaal uit de bijbel verteld. Natuurlijk gaan we ook iets met elkaar maken
en doen. Nieuwsgierig geworden? Kom dan woensdag 10 maart van 14.00-15.30 uur naar het Gereformeerd Kerkelijk Centrum en
doe met ons mee! Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Tot dan! De bid- en dankdag-commissie.
Biddag. Op woensdag 10 maart vindt de Bidstond voor gewas en arbeid plaats in de Herv. Kerk, aanvang 19.30 uur.
Diaconie. De THD voor agrariërs is een Telefonische HulpDienst door boeren en boerinnen die op vrijwillige basis een gesprek
bieden aan collega's, die zorgen of moeilijkheden hebben. De THD kenmerkt zich door anonimiteit, geheimhouding en
onafhankelijkheid. Het is de bedoeling dat de mogelijkheid van hulpverlening wordt uitgebreid via chatten en e-mailen. Voor een
gesprek met een vrijwilliger van deze THD kunt u bellen: 0800-0240021. De diaconie-collecte op biddag is bestemd voor de
organisatie van deze Hulpdienst.
Paasactie diaconie 2010: De gezamenlijke diaconieën willen rond de paasdagen mensen die een moeilijke periode achter de rug
hebben of er nog midden in zitten, laten weten dat er aan hen gedacht wordt. We hebben hiervoor namen en adressen nodig. In de
hal van beide kerken staat (van 28 februari t/m 21 maart) een doos met daarop "Paasactie." Hierin kunt u een naam met adres
deponeren. Voor meer informatie, zie de Samenspraak van maart.
Sirkelslag: Op vrijdag 12 maart a.s. zal in de Kerk aan de Wilhelminastraat door drie groepen jongeren uit het noorden van het land
gestreden worden om de sirkelslagtrofee in de finale van JOP Sirkelslag (aan dit landelijke spel hebben wij ook met de groep
deelgenomen). De commissie kerk en jeugd is, voor het klaarzetten en aankleden van de zaal en het ontvangen van de groepen, op
zoek naar zowel jonge als volwassen vrijwilligers. Het programma loopt van 16.30-23.15 uur. Lijkt het u/jou leuk om deze avond mee
te helpen, of een gedeelte daarvan, meld je dan bij: Aliejenne Beumer, j.a.beumer@gmail.com, (tel. 06-19843250) of Pieterjan de
Buck, pjdebuck@xs4all.nl, (tel. 616377).
Basiscatechese. Op 14 maart is er weer basiscatechese in de Fontein, naast de Kerk aan de Hoofdvaart. Wij zijn daar van 9.3010.30 uur. De basiscatechese is voor alle kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Kom je ook? Neem gerust iemand mee.
Anders Kerken. ‘Spreken met God’ is het thema voor de zesde Anders-Kerken-dienst. Samen met ds. J.van Dijk heeft de
werkgroep AK de dienst voorbereid. Het belooft weer een mooie, gezellige en fijne ochtend te worden. Dit keer geen vliegtuigjes
vouwen, maar weer wat anders. De dienst zal gehouden worden op zondag 14 maart om 10.30 uur en vanaf 10.00 uur staat de
koffie,thee en fris klaar!
Kerk aan de Wilhelminastraat
Doop en Belijdenis: Vandaag hopen Marcel Jansen en Juul de Bruin, De Praam 94, openbare belijdenis van het geloof af te
leggen. Ook zal in deze dienst de heilige doop worden bediend aan Emma (dochter van Marcel en Juul), Jasmijn (dochter van Erik
en Marijke Kuilder-Kruidhof, Van Barneveldstraat 21), Suus (dochter van Joost en Manon Hoogeveen-Rotensen) en Rosalie (dochter
van Sander en Carla Wessels, Langejacht 26).
Vesper. Volgende week zondagavond (14 maart) houden we een vesper. De cantorij verleent haar medewerking.
Huispaaskaarsen: Er is weer de mogelijkheid om huispaaskaarsen te bestellen, de intekenlijst ligt in de hal van de geref. kerk.

Actie world servants. Drie ei is een paasei. Zoals u al in de Samenspraak hebt kunnen lezen gaan wij met Pasen eieren verkopen.
Dit zal gebeuren op de zaterdag voor Palmpasen, 27 maart, van 10.00-12.00 uur. De eieren worden verkocht bij de fam. van
Kesteren aan de Veenbies 6. Inschrijven kan nu al. Bij de uitgang liggen intekenlijsten waarop u kunt aangeven hoeveel doosjes (1
doosje: 10 eieren) u wilt, 10 eieren voor € 2,00, 30 eieren voor € 5,00. Ook kunt u uw bestelling doorgeven via
info@wsdedemsvaart.nl, of bel 617219 (Veerle van Kesteren). Voor verdere info: kijk op www.wsdedemsvaart.nl of vraag één van de
Oekraïne-reizigers.
Marcuspassie. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar zingt het projectkoor “Marcuspassie” het passie-oratorium “Een gat in het
dak” van Michiel de Zeeuw en Mar van der Veer. Het koor wordt voor een aanzienlijk deel gevormd door leden van onze gemeenten.
De passie duurt vijf kwartier en is geschreven voor koor, solisten, gemeentezang, piano, cello, fluit, viool en klarinet. De uitvoering
vindt dit jaar plaats op zondagavond 21 maart, vanaf 19 uur in de Hessenwegkerk, Hessenweg 47 te Hardenberg (Heemse). Ieder is
van harte welkom, de toegang is vrij. Info: ds. Pieterjan de Buck, tel. 0523-616377, email: pjdebuck@xs4all.nl.

Kerk aan de Hoofdvaart
Bijbelkring o.l.v. ds. J. van Meerveld. Donderdagmorgen 11 maart komen we om 10.00 uur bij elkaar in zaal 2 van de Fontein. Wij
lezen samen 1 Korintiers 13. Donderdag 25 maart sluiten wij de Bijbelkring van dit seizoen af.
Open-deur-dienst: Zondag 14 maart is er om 19.00 uur een zangavond in de Ned. Herv. kerk, georganiseerd door de Open-deurgroep. Voorganger deze avond is ds. J. van Dijk en het Chr. Mannenkoor Asaf zal haar medewerking verlenen. Wij hopen dat u dan
ook komt.

