Zondag 13 juni 2010
Samen gemeente.
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het juli/augustusnummer is zaterdag 19 juni 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 , of de tekst 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?
Basiscatechese: Voor de allerlaatste keer dit schooljaar basiscatechese voor groep 7 en 8. Je bent van harte welkom
op 13 juni in de Fontein (in de kerk aan de Wilhelminastraat is geen kerkdienst vanochtend). Ingang naast de voordeur
van de koster. Het begint om 9.30 uur. Met de zegen zullen we weer in de kerk zijn.
Groeten van Anja, Erna, Carlein en Alice.
Protestantse Zending Dedemsvaart - EHBO doos aktie. De zending gaat voor de vakantie een verkoop actie houden
van verbandtrommels; de opbrengst is bestemd voor het CHAK in Kenia. CHAK is een medische organisatie in Kenia.
Tien procent van de HIV- besmettingen vinden bij de geboorte plaats via besmetting van moeder op kind. Deze
besmetting van baby’s met het HIV-virus is echter relatief eenvoudig te voorkomen. Het gesteunde project is er op
gericht om in 30 ziekenhuizen personeel te trainen en te voorzien van apparatuur om deze overdracht van HIV-virus van
moeder op kind te voorkomen. Met de aankoop van een EHBO doos steunt u dit belangrijke werk. Bij de ingang van de
kerk ligt een inteken formulier, per email mag ook: Poul@vanslooten.com . Bestel dus nu de verbandtrommel voor in de
auto, caravan of thuis voor maar € 8,50. De doos wordt bij u thuis bezorgd. Inhoud o.a. pleisters, verband, kompressen,
pincet, schaar en kleine EHBO hulpmiddelen.
Diaconie. Vandaag is de eerste collecte in de dienst bestemd voor het Werelddiaconaat. Deze zondag staat de
ondersteuning door Kerk in Actie aan AEPH, een christelijke organisatie voor betere levensomstandigheden in Congo,
centraal. Esther Mpungi Lugemba woont in Nselo, West-Congo en is gezondheidsadviseur voor AEPH. De dorpen in
haar buurt zijn arm en de lokale overheid functioneert nauwelijks. Er is veel te weinig eten en er zijn geen sanitaire
voorzieningen. Esthers hulp als verloskundige en gezondheidswerkster is daarom hard nodig. Ze deelt samen met nog
350 vrijwilligers eten en medicijnen uit en zij leren de vrouwen over hygiëne, landbouw, gezond eten en drinken, hiv/aids
en vrouwenrechten. Door middel van uw bijdrage aan de collecte, kunt u dit belangrijke werk helpen steunen.
Jeugddienst op het gras. Op zondag 20 juni is er om 19.00 uur een bijzondere Jeugddienst op het grasveld bij de
Herv. Kerk. We zijn in de sfeer van het WK voetbal en daarom hebben we als thema “Buiten-spel” gekozen. Het is niet
leuk als een doelpunt wordt afgekeurd vanwege buitenspel. En is het sportief om gebruik te maken van de
buitenspelval? En wat te denken van het feit, dat de buitenspelval ook in de Bijbel voorkomt? Het thema van de dienst: ”
Buiten-spel” wordt ook interactief uitgewerkt. De bezoekers worden er dus bij ingeschakeld. De gospelband 4REAL
(www.4real.nl) zorgt voor de muziek. Ds.J.van Dijk probeert de bijbelse buitenspelval uit te leggen. Vanaf 18.00 uur zijn
er spelletjes voor de jeugd (sjoelen, tafelvoetbal, springkussen) en is er koffie voor de ouders. Van harte welkom!
Zomeravondconcert. Donderdagavond 17 juni is er in de kerk aan de Wilhelminastraat een concert van drie Christelijk
Gemengde Koren, o.l.v. Jan van der Kamp, begeleid op de piano door Luko Hans. De 3 koren zijn: “Con Amore” uit
Berkum, “De Lofstem” uit Oudleusen, en “Te Deum” uit Dedemsvaart. De avond begint om 19.30 uur en de toegang is
gratis.
Volgende week ‘Anders kerken’ dienst: let op de aanvangstijd: 10.30 uur, er is koffie om 10 uur.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Vakantie. Ds. Huiskamp is in verband met vakantie afwezig van 29 mei t/m 27 juni. Indien bijstand in het pastoraat
gewenst is, kunt u tijdens deze afwezigheid een beroep doen op ds. P.J. de Buck.
Gezocht. Na jarenlang rondbrengen van "de Samenspraak", is één van de bezorgers nu gestopt. Wie wil 11 keer per
jaar dit mooie werk voortzetten in de Egelantier; Rozenheim en alle andere rozen? Graag even een telefoontje naar
Bert van Faassen, tel. 616166.
Stuurgroep Fondsenwerving. Wij staan weer paraat om de goederen voor de komende Fancy Fair bij u op te halen.
Alles wat, naar inzicht van de Stuurgroep, verkoopbaar is nemen wij mee. U kunt contact opnemen met onze
ophaaldienst, t.w.: Dick Olde, tel. 638569 of b.g.g. Freek Lamberink, tel. 614668 of tel. 06-50424196.
Zangdienst. Zondagavond 20 juni. Er zal veel worden gezongen. Het thema van deze dienst is Vader, met een
hoofdletter.

Gemeenteavond. De kerkenraad ven de gereformeerde kerk nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op
woensdag 16 juni in de kerk aan de Wilhelminastraat. Uitnodigingen liggen in de hal.

Kerk aan de Hoofdvaart
Geboren. Op 22 mei j.l. is Rogier Veerman, de Widtstraat 6, 7701 XM Dedemsvaart geboren. Voor zijn ouders Erik en
Windelien een spannende tijd, want hij kwam 11 weken te vroeg. Na een start met wat haperingen en een operatieve
ingreep verblijft Rogier in het UMCG Groningen en momenteel komt alles in een wat rustiger vaarwater. Maar het blijft
spannend.

