Zondag 17 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. Medewerking wordt verleend door Akousate uit Dalfsen en ds. J. van Dijk. Kom deze
bijzondere ‘anders dan anders’ dienst meemaken in de Herv. Kerk! Zie voor meer tekst de NB van vorige week.
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.
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het februarinummer is zaterdag 23 januari 17.00 uur. S.v.p. uw kopij voorzien van uw
naam en telefoonnummer, zodat we in geval van vragen contact met u kunnen opnemen. U kunt uw kopij aanleveren per email via
de.samenspraak@gmail.com , maar de tekst ook in beide kerken in de daarvoor bestemde bus (gereformeerde kerk) of postvakje
(hervormde kerk) deponeren. Wilt u in de onderwerpregel de titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst moet worden
vermelden?
Jeugddienst - “LEEF: haal eruit wat erin zit!”. Dat klinkt nog eens positief: haal uit je leven wat erin zit! Leef je leven en geniet er met
volle teugen van! Hetzelfde geldt voor een kerkdienst: haal eruit wat er voor jou inzit! , aanspreekt, waar jij de week mee in kunt
gaan, waar jij wat aan hebt! We zullen tijdens deze dienst ook de uitkomsten van de enquêtes, die wij een aantal maanden terug
onder jullie verspreid hebben, naar jullie terugkoppelen. Benieuwd? Kom dan naar de jeugddienst op 7 febr. Om 19.00 uur in het
GKC!
Diaconie: Er is behoefte aan een goede heren of damesfiets, en een goed werkende wasautomaat. Wie kan de diaconie hieraan
helpen? U kunt contact opnemen met Jenny Wassing, tel. 614329.
Collecte voor de noodhulp Haïti. U heeft het vast via de media gehoord: Haïti is in de namiddag van dinsdag 12 jan. getroffen door
een krachtige aardbeving. De aardbeving (7.0 op de schaal van Richter) heeft het hele land ontwricht. Mogelijk tienduizenden
mensen zijn omgekomen onder het puin. Men verwacht dat ca. 3 miljoen mensen hulp nodig hebben. De berichten van de internationaal samenwerkende kerkelijke organisaties waar ook Kerk in Actie toe behoort (ACT = Action by Churches Together), geven
aan dat de getroffenen de hulp van ons/onze partners hard nodig zullen hebben. Daarom is de diaconiecollecte / de deurcollecte
volgende week zondag (24 januari) voor de nood die is ontstaan. De gezamenlijke diaconieën van de Gereformeerde en Hervormde
Kerk bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Yentil. Woensdag 20 januari a.s. komen we bij elkaar. Deze avond komt Elsbeth Kruidhof voor een kleuren analyse. Zou een ieder
een kledingstuk mee willen nemen wat ooit een miskoop is geweest? De avond begint om 20 uur in het GKC. Bent u/ ben jij ook
nieuwsgierig, neem dan contact op met Marthilde (616815) of Mathilde (234701). Tot woensdagavond.
Kerk aan de Wilhelminastaat
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. Vandaag is er om 19.00 uur weer een zangdienst, m.m.v. het Braziliaanse kamerorkest ‘Camarata Ivoti’.
De lucht in. Wij vliegen op 12 juli naar de Oekraine om daar een school te bouwen. Ook is onze website, die gesponsord is door
Sollie.Comm, de lucht al in gegaan. Kijk snel op www.wsdedemsvaart.nl .
De Oekraine-vliegers van World Servants.
Kindercollecte. Het nieuwe doel voor de kindercollecte is: Kenia, verwaarloosde kinderen ook naar school. Dit is een project van
Edukans. In Bungoma hangen veel kinderen rond op straat of moeten thuis werken of op broertjes en zusjes passen. Veel kinderen
worden verwaarloosd, andere zijn van huis weggelopen. Veel kinderen zijn ondervoed en lijden aan allerlei zieken. De organisatie
LSOSF heeft nu een kleuter- en basisschool opgericht. Om het onderwijs voort te kunnen zetten, zijn vier klaslokalen nodig.
Kerk aan de Hoofdvaart
Opendeur dienst: Vanavond is er een dienst georganiseerd door de Open-Deur groep met het thema ‘Leer ons bidden’.
Voorganger is ds. J. van Meerveld. Het mannen-ensemble ‘Vocalis’ uit Hardenberg zal enkele liederen ten gehore brengen. Vanaf
18.50 uur is er samenzang. Graag tot ziens.
Ambtsdrager: voor ambtsdragers zonder email ligt de agenda voor de kerkenraadsvergadering van 27 jan. in de consistorie. Zijn er
mensen die de stukken niet per email ontvangen hebben dan kunnen die contact opnemen met de scriba.

Confessionele vereniging. Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de tweede bijeenkomst van dit winterseizoen op donderdag
21 jan. om 20.00 uur in de ‘Fontein’. Spreker op deze avond is Dr. R. Fernhout te Daarle, met het onderwerp: ‘De tekenen der tijden’.
Wij hopen u deze avond te mogen ontmoeten, ook belangstellenden zijn van harte welkom. Secr. B.Prinsse, 656078
Boeken en platenmarkt. Hebt u ze al bij elkaar gezocht de CD en DVD's die u toch nooit meer luistert/bekijkt en de boeken die u al
hebt uitgelezen en doelloos in de kast staan? U kunt ze inleveren op vrijdag 29-1 van 18.00-20.00 uur en zaterdag 30-1 van
9.00-12.00 uur en wij verkopen ze graag op de boeken- en platenmarkt begin februari.
De
activiteitencommissie.
Kerkbalans: Vandaag start de actie kerkbalans 2010 onder het motto ‘Een kerk is van blijvende waarde’. De komende week
ontvangt u het toezeggingsformulier, waarop u uw bijdrage voor dit jaar kunt invullen. In de daarop volgende week wordt uw
antwoord weer opgehaald. Hopelijk zetten we met elkaar ook financieel de schouders onder het kerkenwerk, zodat de balans in
evenwicht kan blijven. Voor de collectanten: vandaag liggen in de consistorie de enveloppen klaar. Wilt u deze na de kerkdienst
zoveel mogelijk meenemen ?
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 Geref, Herv of SOW. Kopij maximaal 5 regels lang.

