Zondag 10 januari 2010
Samen gemeente
Jonge zangers gezocht: Op 31 januari a.s. zal tijdens de morgendienst het deel Lente uit het oratorium
‘Gebroken Jaren’ worden gezongen. In dat deel is ook een lied opgenomen voor kinderen en jongeren.
Vraag: Welke kinderen of jongeren willen met ons meezingen? We repeteren op woensdag 20 en 27
januari, van 15.30 uur tot 16.30 uur. Graag van tevoren aanmelden bij
ds. Pieterjan de Buck, tel. 616377.
Sirkelslag Kids: Op vrijdag 29 januari a.s. wordt Sirkelslag Kids van 19.15-21.15 uur in het GKC gespeeld.
Het is een hypercreatieve en uitdagende themaspel voor kinderen van groep 7 en 8. Doe mee en geef je op
bij: Aliejenne Beumer, j.a.beumer@gmail.com of 612052/ 06-19843250 of zet je naam op de opgavelijst in
de hal. Opgeven kan t/m zondag 24 jan.
Sirkelslag Young: Op vrijdag 5 februari a.s. wordt Sirkelslag Young van 19.15-21.30 uur in het GKC
gespeeld. Het is een hypercreatief en uitdagend themaspel voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Doe
mee en geef je op bij: Aliejenne Beumer, j.a.beumer@gmail.com of 612052/ 06-19843250 of zet je naam op
de opgavelijst in de hal. Opgeven kan tot zondag 31 jan.
Jeugddienst. Op zondagavond 24 jan. is er om 19.00 uur een bijzondere Jeugddienst in de Herv. Kerk.
N.a.v. het thema ‘Uw wil geschiede’ gaan we in debat met Job. Als Job de puinhopen in zijn leven
probeert te verklaren, horen we zijn vrienden en kunnen we zelf meedenken/meepraten. Kunnen ze Job en
ons verder helpen? Hoe dient Job zelf hen van repliek? In de dienst is er ook een bijzonder moment van
licht en stilte geïnspireerd op de Frauenkirche in Dresden, tot voor kort een platgebombardeerde puinhoop,
die nu weer in volle glorie boven de stad uitrijst. Medewerking wordt verleend door Akousate uit Dalfsen en
ds. J. van Dijk. Kom deze bijzondere ‘anders dan anders’ dienst meemaken. Tot ziens in de Herv. Kerk!
Catechisatie. De groep 16+ o.l.v. ds.van Dijk komt weer op maandag 11 januari om 19.00 uur bijeen in
zaal 2 van de Fontein.
Weekendcatechese. Vrijdagavond 15 januari komen we bijeen in de pastorie aan de Hoofdvaart no 5 om
20.00 uur.
Bijbelkring. Donderdagmorgen 14 januari komen we in het nieuwe jaar weer bijeen o.l.v. ds J.van
Meerveld. We beginnen om
10.00 uur en sluiten rond 11.30 uur af. We lezen over de tweede zendingsreis in Handelingen 16. Iedereen
is welkom!
ALPHA-cursus. Over twee weken hopen wij te starten met een volgende ALPHA-cursus. Een cursus
bestaande uit 10 avonden over de basis van het Christelijk geloof. Iedereen die hiervoor belangstelling
heeft is welkom. Opgave of informatie bij ds. J. van Meerveld.
Philadelphiadienst. Er is weer een dienst op 17 jan. Om 15.00 uur in de Geref. Kerk, Ommerweg 27 te
Den Ham.
Intercultureel Bijbelezen: donderdag 17 dec. kon het Intercultureel Bijbellezen wegens omstandigheden
niet doorgaan. We willen nu op 12 jan. om 13.45 uur bij elkaar komen om na te denken en te praten over
het verhaal van de Barmhartige Samaritaan
(Lucas 10: 25-37). Het kan zijn dat dit tijdstip voor U beter uitkomt dan op een avond. U bent dan ook van
harte uitgenodigd.
Zendingscommissie (PZD) / intercultureel Bijbellezen.
Missionair Gemeente-zijn. Woensdagavond 13 januari is er voor de gemeenten in de classis Ommen een
avond, georganiseerd vanuit de landelijke Kerk over Missionair gemeente zijn. Tijdens deze avond horen
we over allerlei concrete mogelijkheden om kerk-naar-buiten , kerk in en voor de wereld te zijn. Dit
missionaire karakter van de gemeente raakt het hele gemeente-zijn, vandaar dat alle ambtsdragers,
vrijwilligers en belangstellenden worden uitgenodigd. Heeft u ook belangstelling voor deze avond dan bent
u van harte welkom. We willen graag samen naar Ommen gaan en nodigen u en jou uit om achter de
Hervormde kerk te verzamelen. We vertrekken om 19.00 uur. De avond begint om 19.30 uur en wordt
gehouden in de Gereformeerde kerk, Bouwstraat 23 te Ommen. De ervaringen van degenen die een avond
bezocht hebben zijn heel positief!

Kerk aan de Wilhelminastraat
Doop: op 3 januari zijn gedoopt Sander Luka Zuidema, Zoon van Marcel en Alma Zuidema, Gerard
Doustraat 79 te Ommen en
Bram Zoer, Zoon van Arno en Femmie Zoer, Mien Ruyslaand 56 te Dedemsvaart.

Oliebollen/Kniepertjes: We kunnen terugzien op een zeer geslaagde oudejaarsoliebollen/kniepertjesactie.
Door de twee bakploegen zijn 2000 kniepertjes (zie ook: www.pkn-dedemsvaart.nl) en ruim 4000 oliebollen
gebakken. Doordat sponsoren ons steunden, hebben we de onkosten laag kunnen houden, waardoor er
een nettobedrag van € 1555 gehaald is. Een hartelijke dank aan iedereen is zeer zeker op z’n plaats. Er
waren meer oliebollen en kniepertjes gebakken, dan dat er besteld waren. Zo konden er ook oliebollen naar
adressen van ‘De Arme Kant van Avereest’ en naar de voedselbank in Hardenberg worden gebracht.
Vorming & Toerusting. Allen hartelijk welkom bij het tweede aandachtspunt van de Kerk & Israël activiteit:
'Het Joodse karakter van de Evangeliën, een heroriëntatie op de bronnen van het christendom'. De
evangeliën zijn joodse geschriften, geschreven door joodse auteurs. Gaan over joodse probleemstellingen
en zijn opgesteld met behulp van joodse woorden en begrippen. Woensdag, 20 januari a.s. komt de heer
Peter van 't Riet uit Zwolle ons vertellen wat hij in zijn studie daarover zoal heeft gevonden. Lokatie: GKC,
aanvang: 19.30 uur. Kosten €5.00, incl. koffie/thee. Opgave: G.Batterink-Nijwening, tel. 638388.
Voor alle vrijwilligers: het heeft al 2x in de Samenspraak gestaan, maar vergeet u vooral niet de voor u
georganiseerde gezellige avond op woensdag 13 januari a.s. De kerkenraad nodigt iedereen van harte uit
tussen 20-22 uur in het GKC.
Kerkenraad. Zoals elk jaar treden er in mei weer een heel aantal mensen af die een aantal jaren werk voor
de kerk hebben gedaan. Wie acht u geschikt om deze mensen op te volgen. Helpt u meedenken?
Formulieren om namen op te geven liggen klaar in de hal. Wilt u zelf wat tijd vrijmaken voor de kerk? Voor u
liggen er zgn. talentenlijsten om in te vullen.
Zangdienst. 17 januari a.s. om 19.00 uur is er weer een zangdienst. Aan deze dienst zal het Braziliaanse
kamerorkest ‘Camarata Ivoti’ o.l.v. dhr. H. Hagels meewerken. Iedereen is van harte welkom om deze
dienst mee te vieren.
De lucht in. Wij vliegen op 12 juli naar de Oekraine om daar een school te bouwen. Maar… afgelopen
week is onze website, die gesponsord is door Sollie.Comm, ook al de lucht in gegaan. Ook nieuwsgierig
geworden hoe dat er allemaal uit ziet? Kijk dan op www.wsdedemsvaart.nl en laat een leuk berichtje achter
in ons gastenboek. Vergeet u niet de intekenlijst voor de tulpenactie?
1 bosje voor €3,- en 2 bosjes voor € 5,-. U kunt zich inschrijven t/m 17 januari. Meer info op de website of in
de hal. De Oekraine-vliegers van World Servants

Kerk aan de Hoofdvaart
Diensten: Zondagavond 17 januari Opendeur dienst!
Ontmoetingsgroep. Maandagavond 11 jan. vanaf 20.15 uur komen we weer bijeen in de Fontein.
Y.Kuik-Hartog, die namens onze kerk de godsdienstlessen op de openbare scholen verzorgt, zal met
ons in gesprek gaan over kind en geloof. We stoppen tegen 22.00 uur. Wie belangstelling heeft voor
het onderwerp, maar anders (nog) niet komt, is van harte welkom!
Eindejaarscollecte: Hoewel er nog 2 routes binnen moeten komen, willen we de alle collectanten
hartelijk bedanken voor hun inzet. In de kerkdiensten vandaag zal nader worden teruggekomen op
deze collecte.
Onder schooltijd. We komen woensdag 13 januari vanaf 9.45 uur bijeen bij Janny de Boer,
Wilhelminastraat 35.
Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u, bij voorkeur digitaal, inleveren voor donderdag 18.00 uur bij René
Grijsen, tel. 613632, of via email op: pkn.nieuwsbrief@gmail.com , met vermelding van kerk aan de
Wilhelminastraat , kerk aan de hoofvaart of “samen gemeente”. Kopij maximaal 6 regels lang.

