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Een	  korte	  nieuwsbrief	  deze	  keer,	  waarin	  uw	  aandacht	  wordt	  gevraagd	  voor	  dankdag,	  
gemeenteberaad	  en	  de	  oogstdienst.	  
	  
	  
1	  november:	  dankdag	  en	  gemeenteberaad	  
De	  eerste	  woensdag	  in	  november	  is	  traditioneel	  dankdag	  voor	  gewas	  en	  arbeid.	  Dit	  jaar	  valt	  dankdag	  
op	  woensdag	  1	  november.	  Om	  19.00	  uur	  begin	  in	  de	  kerk	  de	  vesper.	  
Aansluitend	  daarop	  houden	  we	  ons	  gemeenteberaad.	  U	  bent	  daarover	  al	  via	  een	  mail	  geïnformeerd	  
door	  de	  voorzitter	  van	  de	  kerkenraad,	  de	  heer	  Gerard	  ter	  Haar.	  
In	  het	  kerkblad	  dat	  vorige	  week	  verscheen	  wordt	  daarover	  meer	  geschreven.	  Alleen	  zijn	  in	  die	  tekst	  
datum	  en	  aanvangstijd	  verkeerd.	  Het	  moet	  zijn:	  woensdag	  1	  november	  om	  19.30	  uur.	  
We	  bespreken	  met	  elkaar	  in	  hoeverre	  de	  organisatie	  van	  ons	  kerkenwerk	  kunnen	  aanpassen,	  zodat	  
we	  met	  minder	  ambtsdragers	  toch	  zoveel	  aspecten	  van	  het	  kerkenwerk	  kunnen	  behartigen,	  zonder	  
de	  vergaderdruk	  te	  verhogen.	  Zoals	  geschreven	  is:	  er	  zijn	  nog	  geen	  beslissingen	  genomen,	  maar	  we	  
nodigen	  u	  uit	  om	  met	  ons	  mee	  te	  denken.	  
Ook	  kunt	  u	  andere	  vragen	  op	  deze	  avond	  aan	  de	  orde	  stellen	  (indien	  mogelijk	  graag	  vooraf	  indienen).	  
	  
	  
5	  november:	  oogstdienst	  
Op	  de	  zondag	  na	  dankdag	  houden	  we,	  zoals	  elk	  jaar,	  onze	  oogstdienst.	  Ook	  dit	  jaar	  is	  dat	  een	  dienst	  
voor	  jong	  en	  ouder.	  We	  willen	  in	  deze	  dienst	  onze	  dankbaarheid	  tonen	  voor	  het	  goede	  dat	  wij	  dit	  
jaar	  weer	  mochten	  ontvangen.	  De	  dienst	  is	  in	  samenwerking	  met	  de	  kinderkerkleiding	  en	  de	  diaconie	  
voorbereid.	  	  
Wij	  willen	  u	  vragen	  om	  ook	  dit	  jaar	  weer	  een	  bloem	  mee	  te	  nemen.	  Daarvan	  worden	  enkele	  
feestelijke	  boeketten	  gemaakt,	  die	  we	  na	  de	  dienst	  naar	  verzorgings-‐	  en	  verpleeghuizen	  willen	  
brengen.	  
Ook	  vragen	  we	  u	  om	  deze	  zondag	  iets	  mee	  te	  brengen	  voor	  de	  Boodschappenmand.	  De	  
Boodschappenmand	  Almelo	  helpt	  gezinnen	  en	  alleenstaanden	  die	  in	  een	  (financiële)	  noodsituatie	  
verkeren	  en	  ondersteunt	  deze	  mensen	  met	  de	  nodige	  basisboodschappen.	  Het	  gaat	  in	  het	  bijzonder	  
om	  houdbare	  levensmiddelen	  en	  luiers.	  Meer	  informatie	  over	  de	  Boodschappenmand	  Almelo	  vindt	  u	  
op:	  http://www.boodschappenmandalmelo.com.	  
Na	  de	  dienst	  drinken	  we	  samen	  koffie	  en	  is	  daarbij	  een	  verrassing…	  
	  
Tot	  ziens	  op	  1	  en	  5	  november!	  
	  
	  
Met	  hartelijke	  groet,	  
ds.	  Pieter	  Endedijk	  


