Zondag 8 juli 2012
Verzoekplatenprogramma. Dinsdagmorgen 10 juli vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor de luisteraars van de kerktelefoon en de kerkomroep. Verzoekjes kunnen worden
aangevraagd voor de 15e van de maand bij Janny Prinsen, tel. 612644.
Buitengaats. De geplande ontmoetingsmiddag van de PKN-kerken wordt verplaatst van 12 juli naar donderdag 19
juli. We beginnen gewoon om 15.00 uur in de huiskamer. De uitnodiging volgt.
Foto’s. Op de website www.pkn-dedemsvaart.nl zijn altijd foto’s te bekijken van bijzondere diensten zoals doop,
Anders Kerken en andere activiteiten in beide kerken. Kies de juiste kerk en klik vervolgens op foto’s.
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.
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 1 juli: Plaatselijk Kerkelijk Werk - Jeugd Organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland
(JOP): € 385,85; Kerk & Samenleving - Diaconie: € 268,02.
Kraambezoek. Als u de komende drie weken (van 9 t/m 29 juli) een boekje nodig heeft voor een nieuwgeborene in
uw wijk, dan kunt u dat ophalen bij Lucy Couvée, Havikstraat 39, tel. 613512.
Van Dedemkerk
Collecteopbrengst 1 juli: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 227,57; Kerk & Samenleving - Diaconie: € 221,95.
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.
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.

