Laat maar zien wie je bent!
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Agenda
november
5 Studiemiddag:
alle lln vrij om 12.30 u
6 Stakingsdag - alle lln. vrij;
zie brief directeur
M. Bakhuis
10 Gezinsdienst 11.00 uur
Grote Kerk

Bijbelrooster:
Thema: Zorg voor mij (Dit is ook het thema van de Gezinsdienst)
Genesis 21: 1-21, 22: 1-19 en 23: 1-20
Hagar wordt met haar zoon Ismaël de woestijn in gestuurd. Abraham wordt
met zijn zoon Isaak de berg op gestuurd, waar hij hem moet
offeren (bovenbouwverhaal). Wie zorgt nog voor kinderen, als hun ouders
dat niet kunnen? Wie zorgt voor ouders, als ze niet weten hoe het verder
moet?
Je bent nooit nooit nooit alleen!
https://www.youtube.com/watch?v=9htvn37i6jg

Nieuwe leerlingen:
Demi Feijen en Olivia Buitenhuis zijn deze week gestart in groep 1a.
En in groep 1b is Fleur Dijk begonnen. We wensen Demi, Olivia en Fleur een
fijne tijd bij ons op school.

Fruit delen Gezinsdienst 10 november:

Papiercontainer :
De container staat bij
De Welkoop, De Vesting 15.
ma-do: 9.00-18.00
vrijdag: 9.00- 21.00
zaterdag: 9.00-17.00.

Iets voor de nieuwsbrief?
corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl
8 naar Kasteel Rechter
(digitaalGroep
bestand
aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Zondagmorgen 10 november is er een gezinsdienst in de Grote Kerk aan
het Kerkplein, aanvang 11.00 uur. Het thema is 'Zorg voor mij' n.a.v. het
verhaal van Hagar en Ismaël in de woestijn, zie Bijbelrooster. Om dit thema
ook daadwerkelijk handen en voeten te geven mogen de kinderen fruit
meenemen naar de gezinsdienst. Bij binnenkomst van de kerk op 10
november kan het fruit ingeleverd worden. Het fruit wordt evenredig
verdeeld over tasjes die door de kleuters versierd zijn; er komt een kaartje
in en na afloop van de dienst mag elk gezin een zak met fruit meenemen
om weg te geven. Wie niet naar de kerk komt mag volgende week fruit
meegeven naar school. Wij zorgen voor transport naar de kerk. Zo mogen
wij delen met en zorgen voor de ander. Wie ga jij blij maken?
Voorganger in de dienst is ds. Anco Tol. Organist/pianist: Gerrit Hoving. Het
schoolkoor gaat volgende week oefenen. Opgave kan ook naar
sietske.kramer@cbsdespiegel-dalfsen.nl . Voor de jongsten is er oppas in
De Overkant. Voorafgaande aan de dienst is daar gelegenheid elkaar te
ontmoeten met koffie, thee en limonade.
De 1e collecte die gehouden wordt is bestemd voor St. Dorcas in Tanzania:
armoedebestrijding (door de droogte) en onderwijs aan kinderen, die
anders moeten werken.
Iedereen is van harte welkom in de Gezinsdienst!

