Zondag 8 mei 2011
Samen gemeente
PHiladelphiadienst: Zondag 15 mei,is er een dienst om 15.00 uur met ds. R. Biewinga in de Vlaswiekkerk aan de Van
Riemsdijkstraat 2 in Gramsbergen. Komt allen, na afloop gezellig napraten met een kop koffie of thee, of een glaasje fris.
Opbrengst campagne “IK ZIE JE”. In beide kerken zijn samen ruim 100 spaardoosjes van de campagne ingeleverd.
Opbrengst kerk Hoofdvaart. € 462,80, kerk Wilhelminastraat € 558. Samen € 1020,80. Een prachtig resultaat.
Alle mensen die hebben meegedaan om de actie te doen slagen, HARTELIJK DANK.
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.
Keuzecatechese: Alle jongeren die het afgelopen seizoen mee hebben gedaan aan de keuzecatechese zijn uitgenodigd voor
de slotavond op woensdag 11 mei in het GKC. We beginnen om 18.30 uur en zoals je weet staat er macaroni op het menu!
Ter kennismaking zijn ook de kinderen van groep 8 van harte welkom, zij hebben al een uitnodiging thuis ontvangen. We
hopen heel veel jongeren te verwelkomen! Groet van de catechesecommissie.

Kerk Hoofdvaart
Bloemengroet:
- mevr. J. Compagne-Prins Schuttevaer 85
- fam. H. Vogelzang, Paardelanden 7
- mevr.. Smilde, Sperwerweg, 37
- mevr. W. Kamerman-Wolbink, Asterstraat 6
- mevr. J. Haar, Lepelaarweg 51 ( de Hulstkampen,K.114a, Nieuwleusen)
- mevr.A. Baas, Langewijk 6
- mevr. E.J. Bakker-Naber, Bachplein 48, i.v.m. verjaardag
Belijdeniscatechese: Maandagavond 9 mei is er om 20.00 uur belijdeniscatechisatie in de Pastorie, Hoofdvaart 5.
Afscheid en bevestiging ambtsdragers: Op zondagmorgen 15 mei nemen wij afscheid van de aftredende ambtsdragers en
mogen we de aantredende ambtsdragers bevestigen en verwelkomen.
Het blijft bijzonder mooi , dat gemeenteleden hun gaven en tijd willen geven tot opbouw van de gemeente. Wij nodigen u uit om
deze dienst mee te maken en om na afloop van de dienst de scheidende en de bevestigde ambtsdragers de hand te
schudden. Het thema van de dienst is: “Geroepen worden door de Herder”.
Wij nemen afscheid van diaken: dhr A.v.d.Vecht, diaken mevr.C.van der Wal, ouderling mevr. J.Huzen, ouderlingkerkrentmeester dhr C.Nijhuis, ouderling mevr. F.Vogelzang, ouderling dhr H.Zomer.
Wanneer er geen bezwaren zijn ingediend, worden als diaken bevestigd: mevr. H.W. Schuurman-Jaspers, dhr T.Bontius en
voor een tweede periode mevr. J.van Essen-Withaar , dhr K.Wobben en als ouderling mevr. G.Hofman-Bijlstra, mevr
H.J.Logtenberg-Borger en mevr. A.Ruitenberg-Nijboer.

Kerk Wilhelminastraat
Studieverlof. In verband met studieverlof van ds. Huiskamp neemt ds. G. van Rheenen (038-3374368 of 0648634432) voor
pastorale bijstand waar in wijk Zuid. Voor de weekenden is een aparte regeling gemaakt (zie kerkblad). Dit weekend van 7-8
mei is ds. J. van Dijk (617345) beschikbaar. Het volgende weekend van 14-15 mei ds. van Rheenen.
175 jaar Geref.Kerk Dedemsvaart. Op zondag 15 mei wordt hier aandacht aan besteed, middels een expositie en een
dienst. Vanaf 15.30 uur, onder het genot van koffie en thee,kan de expositie bekeken worden. In de grote zaal zijn oude
notulen te lezen en heel wat oude foto’s en krantenknipsels te zien. In de afsluitende dienst, aanvang 17.00 uur, wordt
gezongen, gelezen en wordt teruggekeken op de 175 jaar. De moeite waard om dit mee te maken.
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

