Zondag 2 juni 2013
Bevestiging ambtsdragers. Vanmorgen hopen we in de Van Dedemkerk Henriëtte Emmink en Jan Vastenavond
als ouderling en Janny Naber als diaken te bevestigen. Henriëtte wordt ouderling in de Taakgroep Vieren, waarin
alles rondom kerkdiensten wordt besproken. Jan wordt Pastoraal Ouderling Beleid in het Pastoraal Team Zuid-Oost
en een van de twee afgevaardigden namens het pastoraat naar de Kleine Kerkenraad. (In De Samenspraak vindt u
op blz.19 meer informatie over het Pastoraat in de Federatie). Janny wordt herbevestigd voor een tweede periode als
diaken.
Visje op zondag. Wist je dat Loesje al 25 jaar bestaat. Er zitten regelmatig goede posters bij die je aan het denken
zetten. De christelijke variant visjesposters proberen ons ook aan het denken te zetten, maar dan over het geloof. De
jeugddienst van vanavond staat in het teken van deze visjesposters. Je bent aanwezig bij het programma Visje op
zondag waar onze presentatrice alias Eva Jinek diverse gasten op haar bank zal ontvangen. Zij vertellen wat de
posters voor hen betekenen in hun dagelijks leven. Benieuwd? Wees welkom op vanavond in De Antenne, aanvang
19.00 uur.
Vakantie. In verband met vakantie is ds. G.B. Huiskamp afwezig van 1 tot en met 30 juni. Indien nodig, kunt u
tijdens deze afwezigheid een beroep doen op ds. B.G. Breunesse.
Verzoekplatenprogramma. Dinsdagmorgen a.s. vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma voor luisteraars van de kerkomroep. Het programma wordt deze keer gepresenteerd door Ben Harms.
Verzoekjes voor de volgende maand kunnen worden aangevraagd bij Janny Prinsen, tel. 612644.
Groentetuin diaconie. Na een lange winter wordt er al weer hard gewerkt door tuinmannen en -vrouwen in de
groentetuin van de diaconie. Zodra de eerste groentes geoogst kunnen worden, kunnen mensen deze op
donderdagavond afhalen bij de groentetuin. Maar u kunt ook groentes bij ons brengen, want daar maken we de
Voedselbank blij mee. Op donderdagavonden in de oneven weken komt de Voedselbank, tussen 18.30-19.00 uur,
de groentes ophalen. De groentetuin ligt aan het Ommerkanaal, 1e pad, 2e schuurtje aan de rechterzijde.
Voor inlichtingen: Aly Visser, tel. 616054.
Weeksluiting Zorgcentrum Avondlicht. De weeksluiting van zaterdag 8 juni vervalt in verband met andere
activiteiten in Avondlicht.

GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Collecteopbrengst 26 mei avonddienst: Plaatselijk Kerkelijk Werk/Opendeur- en Zangdiensten: € 162,25.
Kerk en Samenleving/Diaconie: € 104,91.
Post. Voor alle kerkenraadsleden ligt er post in de consistorie.
Pastorie. Wie hiervoor belangstelling heeft, kan a.s. woensdag 5 juni tussen 10.00 uur en 12.00 uur nog even
een kijkje nemen in de opgeknapte pastorie aan de Hoofdvaart.
Barbecue Ontmoetingsgroep. Op zaterdag 8 juni is er net als vorig jaar een barbecue voor de Ontmoetingsgroep
bij Het Kruispunt voor het hele gezin. Ieder neemt eigen vlees en drinken mee. Voor de kinderen is er speelgoed
voor alle leeftijden om mee te spelen. We beginnen om 16.00 uur en hopen op mooi terrasweer.

GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Collecteopbrengsten 26 mei morgendienst: Plaatselijk Kerkelijk Werk/Vorming en Toerusting: € 481,72;
Kerk en Samenleving/Diaconie: € 401,66.
Heilige Doop. Vandaag wordt Siem Varwijk, Langewijk 115, gedoopt.
Wijkbezoek. Als u tussen 7 en 19 juni een kinderbijbel of boekje nodig heeft voor een bezoek in uw wijk, dan kunt
u contact opnemen met Geertje Bouman, De Aak 80, tel. 612579.
Stuurgroep Fondsenwerving. U kunt uw goede, nog verkoopbare goederen beschikbaar stellen voor de komende
Fancy Fair in augustus a.s. Onze ophaaldienst staat weer klaar om de goederen bij u te komen ophalen.
Dick Olde, tel. 638569 of Freek Lamberink, tel. 614668 of 06-50424196.
Verhuizen?…. Wij helpen! Enkele vrijwilligers van onze gemeente hebben het idee geopperd om extra inkomsten
voor de kerk te kunnen halen door een extra service voor verhuizende mensen. Vaak worden al overtollige meubels
enz. ter beschikking gesteld voor de Fancy Fair. Als extra service kunnen vrijwilligers ook werkzaamheden doen
om de woning weer kant en klaar op te leveren aan de woningbouwvereniging of toekomstige koper. Denk hierbij
aan: verwijderen vloerbedekking, gordijnen en behang, gaten in muren dichtmaken. Uiteraard tegen een vooraf
overeengekomen prijs of uurtarief. Dit bedrag gaat naar de stuurgroep Fondsenwerving. Voor info kunt u contact
opnemen met D. Olde,
tel. 638569 of R. Buit, tel. 615742.

