Zondag 10 juli 2011

Samen gemeente
Oproep fruitplukkers: naast de trouwe ploeg van plukkers doe ik een oproep aan mensen die ook mee willen doen met een
dag/dagen fruitplukken bij de familie Balk in Kraggenburg. De afgelopen jaren is hiermee al heel wat geld verdient voor de
kerk. Voor inlichtingen en opgave bellen met Marry Brand, tel. 638611.

Kerk Hoofdvaart
Vervanging. In de periode van 25 juni t/m 24 juli is ds. J. van Dijk niet beschikbaar. Indien pastorale bijstand gewenst is,
kan contact worden opgenomen met ds. J. van Meerveld.
Vakantie Kostersechtpaar. Aart en Janny zijn wegens vakantie afwezig t/m zondag 17juli. Voor het gebruik van de kerken/of
de Fontein kunt u contact opnemen met de administratie, tel. 61 22 34.
Welkomstdienst zondagmorgen 17 juli. In de morgendienst van 17 juli nemen 9 jongeren afscheid van de
Kindernevendienst. Mede door uw aanwezigheid hopen wij hen hartelijk welkom te heten.

Kerk Wilhelminastraat
Waarneming ds. Huiskamp: In verband met afwezigheid van ds. Huiskamp neemt voor pastorale bijstand
ds. van Rheenen (038-3374368 of 0648634432) waar. Voor de weekenden is een aparte regeling gemaakt (zie kerkblad). Dit
weekend is ds. van Rheenen beschikbaar. Vanaf maandag 11 juli hervat ds. Huiskamp zijn werkzaamheden.
Verjaardagsfeest 75+. Op donderdag 14 juli houden we weer een bijeenkomst voor iedereen die in de periode van april, mei
en juni 2011 zijn of haar verjaardag heeft beleefd in de leeftijd van 75 jaar of ouder. U bent van harte welkom met partner of
begeleider, bezoekmedewerker en/of sectieleider in het GKC. Als het goed is gegaan, hebt u daarvoor ook een persoonlijke
uitnodiging gehad. Hebt u die niet gehad, beschouwt u deze mededeling als uitnodiging. De zaal is open om 9.45 uur; we
beginnen om 10.00 uur en eindigen om 11.30 uur. Het wordt weer een gezellig samenzijn, met een verrassend programma.
Overstapdienst. Hallo kinderen van groep 8. In de ochtenddienst van 17 juli is er de Overstapdienst, de afscheidsdienst van
groep 8 van de kindernevendienst. Alle kinderen die de afgelopen jaren kindernevendienst hebben gevolgd en nu in groep 8
zitten willen we daarvoor uitnodigen. Inmiddels hebben we al een aantal kinderen gebeld om te vragen of ze naar de
Overstapdienst komen. Mocht je nog niet gebeld zijn, maar je wilt wel graag hier naar toe, doe dan voor 13 juli een berichtje
naar a.p.visscher@home.nl of bel naar Alice Visscher 0523-617339. Je bent van harte welkom!!
Stuurgroep Fondsenwerving: Op 27 augustus a.s. houden we weer onze traditionele Fancy Fair waar, zoals u weet,
gebruikte goederen worden verkocht voor onze kerk. Onze ophaaldienst staat paraat om 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 06-50424196.
Bericht voor de wijkteams. In verband met vakantie, kunt u tot 1 augustus bij Lucy Couvée een (cadeau)boekje ophalen, als
u op kraambezoek gaat in uw wijk. Zij woont Havikstraat 39, telefoon 613512. Na 1 augustus kunt u weer terecht bij Marijke
van Eerden, De Aak 51, telefoon 614498.

