Zondag 2 mei 2010
Samen gemeente.
Vroege vogels gezocht: Op 13 mei organiseren wij, als World Servants groep Dedemsvaart, voor de vroege vogels weer
dauwtrappen. Het leek ons goed om deze traditie weer eens op te pakken. We starten om 7.00 uur vanaf de kerk aan de
Wilhelminastraat. We hebben een mooie route uitgezet met onderweg een koffieplaats (Waar? Dat verklappen we nog niet).
En bij terugkomst is er een ontbijt dat door ons verzorgd wordt en waarvoor we voor volwassenen € 7,50 en voor kinderen,
onder de 12 kaar, € 5,00 vragen. Na ons lichamelijk ingespannen en gevoed te hebben is om 9.30 uur tenslotte de
gebruikelijke kerkdienst om ons ook geestelijk te voeden. Graag even opgeven voor de fietstocht en het ontbijt zodat we een
beetje weten voor hoeveel mensen wij ontbijt moeten zorgen. Opgave via de lijsten in de hal of via info@wsdedemsvaart.nl.
Hopelijk laat u ons niet in de kou staan!
Koffiedrinken: Ook op 5 mei is het Kruispunt open en staat de koffie met oranje koeken klaar.
Verzoekplatenprogramma: A.s. dinsdag 4 mei is het weer de eerste dinsdag van de maand, dus wordt, vanaf half 11, het
verzoekplatenprogramma uitgezonden.
Jeugddienst: Deal or No Deal?! In het kader van de keuzecatechese hebben zeven catechisanten van zowel de
Gereformeerde als Hervormde Gemeente, i.s.m. de jeugddienstcommissie van de Gereformeerde Kerk, een knaller van een
jeugddienst voorbereid! Het thema is: “Deal or no deal”. Wie kent dit tv-programma niet? Een programma dat dagelijks op
RTL5 te zien was. Het spel waarbij 1 kandidaat uit twintig koffers het bedrag van € 250.000 moet zien te kiezen en
ondertussen met de bank moet onderhandelen om een zo hoog mogelijk bedrag binnen te slepen. Een spel dat om lef,
strategie en stalen zenuwen vraagt. Heb jij lef en de stalen zenuwen om dit spel samen met ons te spelen in de jeugddienst
van vanavond? In deze dienst is er geen preek, maar zingen en luisteren we naar liederen tussen de spelrondes door. Ook is
er een sketch en kunnen we genieten van gospelkoor Shine uit Nijverdal. We kijken naar je uit en verwelkomen je graag om
19.00 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat. De keuzecatechisanten en de werkgroep Jeugddiensten.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Ds. P.J. De Buck even terug: In de week van 2 t/m 9 mei is ds. P.J. De Buck aanwezig voor bijstand in het pastoraat. Ds. G.
Huiskamp is afwezig in verband met de jongerenreis naar Taizé.
Stuurgroep Fondsenwerving: Wij staan weer paraat om de goederen voor de komende Fancy Fair bij u op te halen. Alles
wat, naar inzicht van Stuurgroep, verkoopbaar is nemen wij mee. U kunt contact opnemen met onze ophaaldienst t.w.
Dick Olde tel.: 638569 of b.g.g Freek Lamberink tel.: 614668 of 06 50424196.
Jubileum: Jan en Rie te Velde, Zwiersstraat 56, hopen op 3 mei a.s. 50 jaar getrouwd te zijn. U kunt ze feliciteren tussen
15.30 en 17.30 uur in De Lindenberg te Ommen. (En niet in de Hongerige Wolf te Stegeren). Van harte gefeliciteerd.
Jubileum: Hendrik en Aaltje Batterink-Schipper, Kerkstraat 21, hopen op 4 mei hun 60-jarig huwelijksjubileum te vieren.
Van harte gefeliciteerd.

Kerk aan de Hoofdvaart
Heilige Doop: Vandaag hopen we de Heilige Doop te bedienen aan Kirsten Wierbos, W. Pijperstraat 18 en Amber Dewi
Eilert, Drogteropslagen 40b.
Inloopavonden: Op maandag 10 en dinsdag 11 mei worden er tussen 19.00 - 20.30 uur inloopavonden gehouden in de
Fontein. Op deze avonden kunt u nog eens rustig kennisnemen van de plannen die nu uitgewerkt zijn m.b.t. de herinrichting
van de kerktuin/kerkbosje en de verkoop van een deel van het bosje aan de gemeente Hardenberg om parkeerplaatsen aan
te leggen. U kunt aan de hand van een doorlopende presentatie op de beamer de plannen eens rustig op u laten inwerken.
Vertegenwoordigers van de kerkenraad en gemeente Hardenberg zijn aanwezig om al u vragen te beantwoorden. U bent van
harte welkom! NB: De kerkenraad zal worden gevraagd op 27 mei een eind oordeel over het uitgewerkte voorstel te geven.
Huwelijk: Op vrijdag 7 mei hopen Mark Menzo en Miranda Katoele, Cavaljéstraat 7 elkaar het jawoord te geven.
De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om 14.30 uur in onze kerk in een dienst waarin ds. J. van Dijk hoopt voor te gaan.

