Zondag 10 oktober 2010
Samen gemeente
Interkerkelijke koffieochtend: Dit jaar houden we voor het eerst onze jaarlijkse koffieochtend op dinsdagmorgen 12 oktober
in de Chr. Ger. Kerk aan de Kerkstraat 7 in Dedemsvaart. We beginnen om 9.15 uur en is er oppas voor de kleine kinderen.
Deze morgen zal Aly de Goede uit Ede spreken over het thema: “Leven als dochters van de Koning”. Inl.: tel. 0523-616948.
Missie-Zendingskalender. Onder het motto ‘Reiken naar licht-Afrika danst het leven’ is de Missie-zendingskalender 2011
weer te bestellen. Het thema van de kalender is uitgewerkt door de uit Nigeria afkomstige kunstenaar Tony Nwachukwu.
Hij pleit voor een herwaardering van de Afrikaanse cultuur. Daarbij wil hij mondiale problemen, zoals armoede en
klimaatverandering, onder de aandacht brengen. De afbeeldingen in de kalender, met name batik op linnen, verwijzen naar dit
pleidooi. De intekenlijst voor de kalender ligt bij de ingang van de kerken.
Ambtsdragersconferentie. Uitnodiging aan allen voor de ambtsdragersconferentie op woensdag 27 oktober 2010 in gebouw
De Arnickshoff in Heemse om 20.00 uur. Het onderwerp is "Kerk en Israël". Spreker is ds. H. Poot uit Oosternieland. De
agenda voor deze avond is in de zaal verkrijgbaar. Ook belangstellenden zijn van harte welkom. Opgave bij Jolande Assink,
Acacialaan 10 te 7707 BH Balkbrug, tel. 0523-657965, email : jassink@hetnet.nl .
Collecte werelddiaconaat 10-10. In veel landen moeten kinderen het doen met maar één, misschien twee maaltijden per
dag. Ze zitten met een lege maag in de schoolbanken en presteren daardoor minder goed. Dit heeft grote gevolgen. Zonder
opleiding vinden ze nooit werk en hebben ze geen inkomen. In Bangladesh zorgt de kerk ervoor dat de kinderen te eten
krijgen en dat ze onderwijs gaan volgen. Voor maar 15 cent per dag krijgt een kind een maaltijd op school. Kerk in Actie steunt
deze kerk daarbij. Met de 15 cent-actie wil Kerk in Actie de armoedespiraal doorbreken. Daarom is iedere bijdrage in de
collecte vandaag meer dan welkom. We collecteren voor het werelddiaconaal werk van Kerk in Actie.
Catechisatie. Maandagavond is er catechisatie voor 16 jaar en ouder om 19.00 uur in zaal 2 van de Fontein (achteringang).
Deze groep staat onder leiding van ds. J. van Dijk. Dinsdagavond is er vanaf 19.00 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat ook
een groep onder leiding van ds. G.B. Huiskamp. Weet dat je welkom bent! Tot maandag of dinsdag.
Belijdeniscatechese. Op maandagavond 18 oktober begint de belijdenisgroep om 20.00 uur in de pastorie aan de
Hoofdvaart 5. Er is een aantal die zich hebben opgegeven, maar er kunnen er zeker meer bij! Je bent hartelijke welkom!
Groeigroep. Dinsdagavond 12 oktober Komen we om 20.00 uur bij elkaar in de pastorie aan de Hoofdvaart 5.
Het thema: Jezus in het Johannes-evangelie. Welkom!
Taizéviering. Volgende week zondagavond is de avonddienst in de kerk aan de Wilhelminastraat een gebedsviering in de stijl
en de sfeer van Taizé. De kerk is open vanaf 18.30 uur en de viering begint om 19.00 uur. Liederen en stilte nemen in deze
viering een belangrijke plaats in. In deze viering staat het thema: De Heer is je wachter centraal. Naast het orgel, zullen de
liederen ook muzikaal ondersteund worden door dwarsfluit, klarinet en cello.
Kerk & Israël. Op de tafel in de hal liggen een aantal exemplaren van het nieuwste nummer van het blad KERK & ISRAËL
ONDERWEG.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Predikantsvacature: Op de kerkenraadsvergadering van 22 september j.l. is een besluit genomen m.b.t. de vacature welke in
november a.s. zal ontstaan na het vertrek van ds. De Buck. Mede gezien de ontwikkelingen in het samen op weg proces,
maar ook om het werk in en rond de kerk gaande te houden, is besloten om gedurende de vacaturetijd een
interim-predikant te benoemen. Voor een definitieve invulling van de lege plek wil de kerkenraad graag tijd nemen en in
overleg met o.m. commissies, gemeente en Hervormde kerkenraad de mogelijkheden inventariseren. Indien u n.a.v. dit
bericht vragen, opmerkingen of adviezen heeft, dan kunt u die bij voorkeur schriftelijk richten aan een van de beide scribae,
Dineke Linde of Huib Visscher.
Huwelijksbevestiging. Op woensdag 20-10-2010 hopen Berend Remmers en Natascha Kroes, Linderveldweg 11, met elkaar
te trouwen. De bevestiging en inzegening van hun huwelijk vindt op dezelfde dag plaats in de kerk aan de Wilhelminastraat
tijdens een dienst die om 15.00 uur begint.

Kerk aan de Hoofdvaart
Viering Dienst van Schrift en Tafel. Vanmorgen is de Avondmaalsviering een lopende viering. Het Avondmaal is opengesteld
voor doopleden en belijdende leden. Voor het eerst zal er de keuze zijn uit ‘gewone’ avondmaalswijn en druivensap. De beker
met druivensap is voorzien van een blauw lint, de beker met wijn heeft geen uiterlijke kenmerken. Wilt u aan de oost- en

westzijde zo veel mogelijk plaatsnemen in de middelste banken? Vanavond is er een viering aan Tafel met ook twee bekers:
wijn en druivensap.
Groepen. Maandag 11 oktober, 20.15 uur ONTMOETINGSGROEP in de Fontein. Woensdag 13 oktober 9.45 uur, ONDER
SCHOOLTIJD bij G.Klein-Kranenburg, de Aak 48. Donderdag 14 oktober 10.00 uur BIJBELKRING Brief aan de Romeinen, in
de Fontein.
Post. Er ligt post in de consistorie voor de ambtsdragers die niet over een emailadres beschikken.

