Zondag 14 augustus 2011

Samen gemeente
Noodhulpcollecte: In delen van Kenia, Ethiopië en Somalië is door het uitblijven van twee regenseizoenen sprake
van zeer ernstige droogte. Hierdoor worden miljoen mensen bedreigd door een hongersnood en elke dat zijn er veel
sterfgevallen. Veel inwoners van Somalië zijn in eigen land op de vlucht geslagen en duizenden zijn vanuit Somalië
de grens overgetrokken naar opvangkampen in Kenia en Ethiopië. Deze kampen zitten door de toestroom overvol
en er zijn grote tekorten. Kinderen zijn het meest kwetsbaar en komen ondervoed en uitgedroogd in de kampen aan.
Water, voedsel en medische hulp is hard nodig. De SHO voeren gezamenlijk actie voor de getroffenen in de Hoorn
van Afrika. Wij vragen uw bijdrage voor het werk dat de lokale partners van Kerk in Actie uitvoeren. Dankzij Kerk
in Actie beschikt de kerk over veel netwerken ter plaatse (ook in Somalië) om de mensen in de getroffen gebieden
te helpen. De Werelddiaconaatcollecte (de 1e collecte) is vandaag bestemd voor de vluchtelingen in de Hoorn van
Afrika. Giften kunnen ook overgemaakt worden op bankrekening 31.29.61.944 (Diaconie Herv.) of op
bankrekening 31.29.94.311 (Diaconie Geref.) o.v.v. Noodhulp Afrika.
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het septembernummer is zaterdag 20 augustus, 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, maar de tekst ook in beide kerken in de daarvoor
bestemde bus (GK) of postvakje (HK) deponeren. Wilt u in de onderwerp regel de titel van het artikel en de rubriek
waar het geplaatst moet worden vermelden?
Benefietconcert: Het College van Kerkrentmeesters organiseert i.s.m. Stichting “Musica Oost-West” een
benefietconcert op zaterdag 3 september in de Hervormde Kerk. Aanvang 19.30 uur. Entree: € 10,00 p.p. Stichting
“Musica Oost-West” is opgericht in 2003 en stelt zich ten doel, de muzikale contacten tussen Nederland, Rusland
en andere Oost-Europese landen te bevorderen. Daarnaast omarmt “Musica Oost-West” een weeshuis in Simferopol
in Oekraïne. Uit de muzikale activiteiten tracht Stichting “Musica Oost-West” geld te genereren ten behoeve van dit
weeshuis. Contactpersoon: C.K.P. Koning, tel. 0597-532485 of ckp.koning@home.nl.
Dienst van Schrift en Tafel: Vanmorgen vieren we in beide kerken Avondmaal en is er kanselruil. In de Antenne is
er een zittende viering met als voorganger ds. J. van Dijk en in de Van Dedemkerk is er een lopende viering met als
voorganger ds. G.B. Huiskamp. Vanavond is er in de Fontein een zittende avondmaalsviering met als voorganger
ds. J. van Dijk. Na de avonddienst ontmoeten we elkaar nog onder het genot van kopje koffie/thee.
Collecte zomerzending 21 augustus: Niets moet en alles mag in de vakantie. Maar in het westen van de Oekraïne
slaat deze vrijheid, die soms wel 3 maanden duurt, om in verveling. Kerk in Actie ondersteunt de Reformatuskerk,
die voor kinderen uit arme gezinnen zomerkampen met succes organiseert. Ieder jaar komen er ca. 3000 jongeren
tussen 10-18 jaar en ontdekken wat het geloof in God in hun leven kan betekenen. In de Samenspraak heeft u
kunnen lezen dat de PZD dit project dit jaar ook heeft uitgekozen om het financieel te steunen, maar deze steun is
niet genoeg om alle kosten te dekken. Helpt u ook mee met de PZD en Kerk in Actie, zodat deze tieners niet alleen
een fijne vakantie hebben, maar vooral groeien in hun geloof. Namens de PZD hartelijk dank voor uw steun.

Kerk aan de Hoofdvaart
Reisje Hervormde Vrouwendienst: Op donderdag 25 augustus 2011 is het reisje van de H.V.D. voor de
medewerk(st)ers en partners. De reis gaat naar de tuinen van Marry Hartkamp in Dalfsen. Na een boottocht op de
Vecht eindigen we met een “High Tea” in het “Olde Stadshuus” van Ommen. We vertrekken om 9.30 uur vanaf de
kerk en zijn tegen zessen terug. De kosten zijn € 35,00 p.p. U kunt zich opgeven t/m 17 augustus bij Janny Naber,
tel. 614996 of Henny v.d. Vegt,
tel. 614616.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Waarneming ds. van Rheenen:
In de periode van 17 juli tot en met 14 augustus is ds. van Rheenen niet beschikbaar. Voor pastorale bijstand in wijk
Noord neemt ds. Huiskamp waar, tel. 616557.

