Pinksteren 12 en 13 juni 2011
Samen gemeente
Pinksterdienst. In de gezamenlijke dienst van vanmorgen hopen Hendrik Berend Remmers en Natascha Remmers-Kroes,
Linderveldweg 11 te Linde, Ingrid Woltinge, Lijsterstraat 35 en Melissa Buitenhuis, Oosterhof 16 te Drogteropslagen belijdenis
af te leggen. Aan de dienst wordt medewerking verleend door “Sound of Church”.
Woord en Wereld. Op Tweede Pinksterdag hoopt ds. J. van Dijk om 9.30 uur voor te gaan in een bijzondere dienst inde kerk
aan de Wilhelminastraat. Deze dienst is gezamenlijk. We zingen Pinksterliederen, bidden samen, lezen uit de Bijbel en… we
proberen onder een kop koffie te ontdekken hoe dat Woord uit de Bijbel onze wereld raakt. Het thema luidt dan ook: Woord &
Wereld. Daarna sluiten we weer af met Pinksterliederen. De kinderen mogen van thuis kleurtjes/viltstiften meenemen. Voor
hen is er ook een leuke activiteit.
Catechismus. Een tijdje geleden werd er in een Fonteindienst gepreekt over Zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. Het
was verrassend om te zien dat de Fontein nagenoeg vol zat en er kwamen nadien veel positieve reacties. Reden genoeg om
nog eens in de Catechismus te duiken en wel op zondagavond 19 juni om 19.00 uur. We behandelen dan Zondag 2: Waaruit
kent u uw ellende? Antwoord: Uit de wet van God. Maar of dat het enige woord is dat er over gezegd kan worden? We zullen
zien. We mogen dan ook het Heilig Avondmaal vieren. En na afloop is er zoals bij elke Fonteindienst een kop koffie.
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het juli nummer is zaterdag 18 juni 2011 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 (gereformeerde
kerk) of postvakje (hervormde kerk) deponeren. Wilt u in de onderwerpregel de titel van het artikel en de rubriek waar het
geplaatst moet worden vermelden?

Kerk Hoofdvaart
Fietstocht. 'Tabitha' gaat weer fietsen en wel op donderdag 23 juni. We vertrekken om 9.30 uur vanaf De Fontein voor een
tocht van ca. 30 km, met een bezienswaardige onderbreking, tevens soep en broodje. De kosten zijn € 5,00 per persoon.
Opgave voor 15 juni bij mevr. T. Poeste, tel. 613778.

Kerk Wilhelminastraat
Waarneming voor ds. Huiskamp.
In verband met de afwezigheid van ds. Huiskamp neemt voor pastorale bijstand ds. van Rheenen tel. 038-3374368 of
0648634432, waar in wijk Zuid. Voor de weekenden is een aparte regeling gemaakt (zie kerkblad).
Dit weekend is ds. van Rheenen beschikbaar. Volgend weekend van 18-19 juni is ds. J. van Dijk, tel. 617345, beschikbaar.
Huwelijksbevestiging is aangevraagd door Judith Meinders en Rinus Tempelman, Van Haeringenstraat 34, Dedemsvaart op
dinsdag 14 juni a.s. De inzegening van het huwelijk zal plaatsvinden om 14.30 uur in het GKC, in een dienst waarin
ds. P.J. de Buck voor zal gaan.
Stuurgroep Fondsenwerving: Over enkele 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

