Zondag 1 mei 2011
Samen gemeente
Anders Kerken: Zondag 8 mei is het weer zo ver: Deze keer zal de dienst plaats vinden in de kerk aan de Hoofdvaart. Deze
dienst is weer een Samen op Weg dienst. Het thema van deze dienst is:” Ontdek je plekje!”
In moeilijke tijden kies ik mijn plekje bij God! Zou het jouw plek ook kunnen zijn? De dienst begint om 10.30 uur en vanaf 10.00
uur staat de koffie/ thee en fris klaar. Muzikale ondersteuning wordt weer geregeld door de EPN-band.
Er is oppasdienst aanwezig en voor de groepen 1 t/m 6 is er kindernevendienst.
Campagne 2011 “IK ZIE JE”. Op Paaszondag zijn heel wat spaardoosjes ingeleverd. De opbrengst kunnen we pas volgende
week bekend maken. Hebt u nog een spaardoosje thuis van de campagne en afgelopen zondag niet meegenomen, lever het
dan deze week nog in bij de koster of neem contact op met A.Kremer, tel.613268, dan wordt het bij u thuis opgehaald.
Gezocht. Voor de weeksluitingen op zaterdagavond in Zorgcentrum Avondlicht zoeken wij mensen die ongeveer eens in
de maand kosterswerkzaamheden op zich willen nemen. Christine van Dijk, geestelijk verzorger, tel. 0652675581 of
c.vandijk@baalderborggroep.nl.

Kerk aan de Hoofdvaart
Heilige Doop. Vanmorgen zal de Heilige Doop in de ochtenddienst worden bediend aan Merle Annelie van Lente,
Langewijk 390; Antwan Wolters, Van Barneveldstraat 22 en Stan Jan Klein Kranenburg, De Praam 74.
Collecte: Bij de uitgang bestemd voor werkgroep Hongarije. De opbrengst gebruiken wij voor het volgende transport van
kleding naar Kisoroszi, de onkosten daarvan zijn ongeveer € 1.200,--. Wilt u ons helpen dit financieel mogelijk te maken?
Alvast hartelijk dank!
Verjaardagsvisite: Woensdagmorgen 4 mei vanaf 10.00 uur in de Fontein, voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder, die hun
verjaardag in maart en april hebben gevierd. We hebben een leuk programma en hopen op een gezellige morgen.
Waarneming: Komende week t/m 8 mei heeft ds J.van Meerveld vrij. Voor dringende pastorale zorg kunnen gemeenteleden
van Wijk West een beroep doen op ds. J. van Dijk.

Kerk aan De Wilhelminastraat
Studieverlof. In verband met studieverlof van ds. Huiskamp vervangt ds. G. van Rheenen (038-3374368 of 06-48634432) voor
pastorale bijstand in wijk Zuid. Tijdens het weekend van 7-8 mei is ds. J. van Dijk (617345) beschikbaar.
Herdenkingsdienst : 175 jaar Geref.Kerk Dedemsvaart. Op zondag 15 mei, over twee weken, is er om 17.00 uur een
herdenkingsdienst in het kader van het 175 jaar Geref.Kerk. In de dienst worden liederen (oude- en nieuwe berijming, op “heleen halve noten”) gezongen en er wordt gelezen uit de diverse Bijbelvertalingen door de jaren heen. Ds. Visscher “verbindt” de
liederen en Bijbellezingen met verhalen aan elkaar. Voor de dienst, kan vanaf 15.30 uur de foto expositie bekeken worden.
Stuurgroep Fondsenwerving: Over 3 maanden houden we weer onze traditionele Fancy Fair waar, zoals u weet, gebruikte
goederen worden verkocht voor onze kerk. Onze ophaaldienst staat paraat deze goederen bij u te komen ophalen, die u voor
deze actie hebt bestemd. Laat het niet op de laatste weken aankomen! Alle goede en verkoopbare artikelen zijn welkom. Met
name vragen we vragen we aandacht voor goed kinderspeelgoed. Dit blijkt elk jaar weer succesvol te zijn. U kunt bellen naar
de volgende personen: Dick Olde, tel.: 638569 of Freek Lamberink, tel:614668 of 0650424196

