Zondag 1 juli 2012
De verleiding. De verleiding is de titel van de jeugddienst van vanavond. De dienst is bedoeld voor jong en oud en
gaat over de dagelijkse verleidingen waaraan wij allemaal blootstaan. Met ondersteuning van de live band ‘Just4U’
uit Hoogeveen, wordt er op een eigentijdse, interactieve en verfrissende manier gekeken naar dit actuele thema. Dit
alles afgewisseld met samenzang en solo nummers zorgt voor een bijzondere ervaring met voor elk wat wils. We
starten om 19.00 uur in ‘de Antenne’ aan de Wilhelminastraat, voorganger is dhr. Smit. De dienst duurt een uurtje,
dus iedereen is op tijd terug voor de voetbalfinale. Voor meer informatie over Just4U: www.just4uhoogeveen.nl .
De Samenspraak. De redactie van De Samenspraak onderzoekt de mogelijkheden van een digitale versie van
De Samenspraak en wil daarvoor graag weten hoeveel mensen daadwerkelijk belangstelling hebben voor een
digitaal abonnement. Bent u/jij geïnteresseerd, stuur dan voor 15 augustus 2012 een email naar:
de.samenspraak@gmail.com
Op basis hiervan kunnen we in overleg met het College van Kerkrentmeesters een besluit nemen.
Let wel: de papieren versie blijft bestaan.
Muziekprogramma. Een bericht voor de luisteraars van de kerkradio. De uitzending van het muziekprogramma
van de kerkradio is een week uitgesteld in verband met vakantie van de technici. Dus volgende week op 10 juli.
Buitengaats. De geplande ontmoetingsmiddag van de PKN-kerken wordt verplaatst van 12 juli naar donderdag 19
juli om 15.00 uur in de huiskamer van Buitengaats. De uitnodiging volgt.
Stuurgroep Fondsenwerving: We zijn weer volop bezig met de voorbereidingen voor de komende Fancy Fair op
zaterdag 25 augustus a.s. Er is grote behoefte aan gebruikte goederen die op die dag kunnen worden verkocht. Met
name kinderspeelgoed en boeken zijn van harte welkom, maar natuurlijk ook alle overige goederen die verkoopbaar
zijn. U hoeft alleen onze ophaaldienst maar te bellen en ze komen het bij u ophalen. Omdat we vorig jaar alle
overgebleven goederen hebben geschonken aan organisaties met goede doelen (kerk, gehandicapten) beginnen we
dit jaar weer met niets. Voor uw informatie nog even de telefoonnummers van onze ophaaldienst: Dick Olde, tel.
638569 en Freek Lamberink, tel. 614668 of 06-50424196.
De Antenne
Collecteopbrengst 24 juni: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 227,- ; Kerk & Samenleving-Evangelisatie: € 168,- .
Waarneming. Voor pastorale bijstand neemt ds. Huiskamp, tel. 616557, deze week waar in wijk Noord.
Bevestigings- en intrededienst ds. B.G. Breunesse. Zondag 8 juli vindt de bevestiging- en intrededienst van
ds. Bart Breunesse plaats. Vanaf 10.00 uur bent u welkom voor een kopje koffie/thee. Aanvang van de dienst is
om 10.30 uur (Let op: dit is dus een uur later dan normaal). Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid om
ds. Breunesse, zijn vrouw en kinderen de hand te schudden en hen hartelijk te verwelkomen in onze gemeente.
Vermist. Wie heeft, per abuis, afgelopen zondag de verkeerde (rood-witte) paraplu uit de kerk meegenomen?
Bovenop staat "pcb De Sprong", de naam van mijn oude school en dat is precies de reden waarom ik hem graag
terug zou willen hebben. Alvast bedankt. K. Zomer, Boekweitstraat 31.

Van Dedemkerk
Collecteopbrengst 24 juni: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 159,81 ; Kerk & Samenleving-Diaconie: € 260,33 .
Pastoraat Wijk West. Ds. Arends is op 1 juni begonnen met haar werkzaamheden, dus het zou kunnen zijn dat zij
u belt om een afspraak te maken. Als u haar wilt bellen, kan dat altijd! Haar telefoonnummer is: 0524 222 579 of
mobiel: 06 538 728 70 .
Waarneming. Ds. J. van Dijk is t/m 29 juli afwezig. In deze periode wordt waargenomen door
ds. G.Arends-Alkema en eventueel dhr. J. Smit. Dit geldt alleen voor dringende pastorale zaken.
Heilige Doop. Vandaag hopen we de Heilige Doop te bedienen aan Isa Maike Diana Jabben, Prins Bernhardstraat
22 en Mats ter Stege, Het Wilgenroosje 1.
Vakantie. Koster Aart en Janny Prinsen zijn afwezig van 18 juni t/m 3 juli. U kunt in deze periode contact
opnemen met Wenny Schuurman van het kerkelijk bureau op tel. nummer 610894 of 06-13456657.
Koffiedrinken. Wist u dat ook in de zomermaanden op woensdag er altijd koffie/thee voor u klaar staat in het
Kruispunt? Wij hopen u te ontmoeten. U kunt ons vanaf de Hoofdvaart en vanaf de Zach.Tijllaan bereiken. Tot
ziens.
Foto’s. Op de website www.pkndedemsvaart.nl zijn altijd foto’s te bekijken van bijzondere diensten zoals doop
(ook de dienst van vanmorgen), Anders Kerken en andere activiteiten in beide kerken. Kies de juiste kerk en klik
vervolgens op foto’s.

