Zondag 10 juni 2012
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.
Verzoekplatenprogramma. a.s Dinsdagmorgen vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor de luisteraars van de kerkomroep. Het wordt deze keer gepresenteerd door Renske
Bakker. Verzoekjes voor de volgende maand kunnen voor de 15e van de maand worden aangevraagd bij
Janny Prinsen, tel. nr. 612644.
De SOW jeugddienstcommissie is met spoed op zoek naar enthousiaste jonge mensen om de commissie vanaf
september te versterken! Vind jij het leuk om samen met andere een jeugddienst in elkaar te draaien, dan ben jij
degene die we zoeken. Misschien word jij dan wel verantwoordelijk voor het zoeken van een dominee, een leuke
band, een presentatie of het bedenken van een creatief thema. We zijn zowel voor als achter de schermen mensen
nodig. Voor meer informatie kun je terecht bij Renate van der Vecht, email: justrenate@hotmail.com
Avondmaalszondag. Volgende week is er in beide kerken een dienst van Schrift en Tafel. In de Antenne is er een
lopende viering, in de Van Dedemkerk en in de Fontein ’s avonds een zittende viering. De Avondmaalscollecte is
deze zondag voor het Werelddiakonaat.
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het julinummer is zaterdag 16 juni om 17.00 uur. S.v.p. uw kopij
voorzien van uw naam en telefoonnummer, zodat we in geval van vragen contact met u kunnen opnemen. U kunt
uw kopij aanleveren per email via de.samenspraak@gmail.com. U kunt de tekst ook in beide kerken in de daarvoor
bestemde bus (De Antenne) of postvakje (Van Dedemkerk) deponeren. Wilt u in de onderwerpregel de titel van het
artikel en de rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?
De Antenne
Collecteopbrengst 3 juni: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 254,83 ; Kerk en Samenleving: € 197,08.
Trouwcollecte € 132,43
Vakantie. Van 10 juni tot 1 juli heeft ds. Huiskamp vakantie. Ds. van Rheenen neemt pastoraal waar in wijk Zuid.
Kinderoppasdienst. Vanaf 1 juni is de coördinatie van de oppasdienst overgenomen door Kirsten van Faassen en
Else de Ronde. Christa Grijsen is er dan, na bijna 10 jaar, mee gestopt. Voor vragen, het afleveren van heel en
bruikbaar speelgoed, of voor het beschikbaar willen stellen als oppas, kunt u dus vanaf nu met Kirsten of Else
contact opnemen.
Kirsten van Faassen, tel. 852848, kirsten@vfaassen.nl of Else de Ronde, tel. 613609, calebhoeve@home.nl

Bericht voor de wijkteams. Van 12 t/m 22 juni kunt u, als u op kraambezoek gaat in uw wijk, een boekje voor de
nieuwgeborene ophalen bij Lucy Couvée, Havikstraat 39, tel. 613512. Nadien kunt u weer terecht bij Marijke van
Eerden-van Dreven, De Aak 51, tel. 614498.
Van Dedemkerk
Collecteopbrengst 3 juni: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 318,66 ; Kerk en Samenleving/Edukans (scholen bouwen
in Kenia) € 344,23.
Pastoraat Wijk West. Ds. Arends is op 1 juni begonnen met haar werkzaamheden dus het zou kunnen zijn dat zij u
belt om een afspraak te maken.
Als u haar wilt bellen, kan dat altijd! Haar telefoonnummer is: 0524 222 579 of mobiel: 06 538 728 70 .
Alles Goed? In navolging van de ‘Kappersdienst’ van januari jl. is er vandaag weer een speciale dienst voor alle
leeftijden met als thema: ‘Alles goed?’. De band Proud2Praise zorgt voor de begeleiding, er is een sketch, een
speciaal voor deze dienst ontworpen verrassing voor de kinderen en nog veel meer.
De algehele leiding is in handen van ds. J. van Dijk.
Kruimelmoment. De dienst op zondagmorgen 24 juni begint om 9.30 uur met een Kruimelmoment. Alle ‘kleine’
kinderen (de kruimels) zitten voor in de kerk op de vloer, luisteren naar een verhaal en zingen bij de gitaar van
Sandra. Daarna kunnen de kruimels naar de oppas en wordt de dienst voortgezet. Voor de ‘oudere’ kinderen is er
net als anders gewoon kindernevendienst. Het thema van de dienst is: Wilde stormen, woeste golven. Alle kleine en
grote kruimels zijn met hun ouders, grootouders en vriendjes/vriendinnetjes van harte welkom. In deze dienst hoopt
ds. G. Arends-Alkema, die in wijk West de pastorale invulling verzorgt in de vacante periode, zich voor te stellen
aan de gemeente. Na de dienst is er koffiedrinken in de Fontein.

