Zondag 7 augustus 2011
Samen gemeente
Noodhulpcollecte 14 augustus: In delen van Kenia, Ethiopië en Somalië is door het uitblijven van 2 regenseizoenen
sprake van zeer ernstige droogte. Hierdoor worden miljoenen mensen bedreigd door een hongersnood. De SHO
heeft besloten gezamenlijk actie te gaan voeren voor de getroffenen. Kerk in Actie is deelnemer aan de SHO. Wij
vragen uw bijdrage voor het werk dat de lokale partners van Kerk in Actie uitvoeren. Vanuit Somalië trekken
dagelijks duizenden mensen de grens over naar de opvangkampen in Kenia en Ethiopië. Deze kampen zitten door
de toestroom overvol en er zijn grote tekorten. Kinderen zijn het meest kwetsbaar en komen ondervoed en
uitgedroogd in de opvangkampen. Water, voedsel en medische hulp is hard nodig. De Werelddiaconaatcollecte is
zondag 14 augustus in beide kerken bestemd voor de vluchtelingen in de Hoorn van Afrika. Giften kunnen
overgemaakt worden op bankrek.nr. 31.29.61.944 (Diaconie HG) of bankrek.nr. 31.29.94.311 (Diaconie GK) o.v.v.
noodhulp Afrika.
Fruitplukkers (Aanvulling): Twee mensen hebben zich nog opgegeven als reserve. Dit zijn Rini van Faassen, tel.
616166,
voor de vrijdag en Bert ten Brinke, tel. 611125, voor beide dagen.

Kerk Hoofdvaart
Jubileum: Op donderdag 11 augustus hopen Roelof en Riek Wesselink-Brons, Drogteropslagen 84, 7701 XA
Dedemsvaart hun 50-jarig huwelijk te gedenken. Van harte gefeliciteerd!
Ds. E.J. Bos: Na de ziekenhuisopname verbleef ds. E.J. Bos langere tijd in Weidesteyn voor revalidatie. Onlangs
mocht hij thuiskomen aan de Bittervoorn 34, 7908 VH Hoogeveen.
Koffiemorgen H.V.G. ‘Tabitha’: Op donderdag 18 augustus om 10.00 uur hopen wij elkaar weer te ontmoeten in de
Fontein. Onder het genot van een kop koffie/thee met traktatie, wordt een gevarieerd programma voor het nieuwe
seizoen uitgereikt. Heeft u belangstelling? U bent van harte welkom!

Kerk Wilhelminatraat
Waarneming ds. van Rheenen. In de periode van 17 juli tot en met 14 augustus is ds. van Rheenen niet beschikbaar.
Voor pastorale bijstand in wijk Noord neemt ds. Huiskamp waar, tel. 616557.

