Zondag 15 mei 2011
Samen gemeente
Openluchtdienst: Kom allemaal naar de openluchtdienst 5 juni aanstaande aan de achterkant van de kerk aan de Hoofdvaart
in Dedemsvaart. Het thema van de dienst is: "Is dit niet Geestig..." Geestig kun je uitleggen en bekijken op veel verschillende
manieren. Grappig, is het eerste wat dan vaak bij je opkomt. We hebben het hier nu eigenlijk over de Heilige Geest. Wat is dat
nou eigenlijk de Heilige Geest? In deze dienst hopen we de Heilige Geest met elkaar te mogen ervaren! De dienst start om
19.00 uur . Probeer een eigen stoel of picknickkleed mee te nemen. Het belooft een afwisselende en creatieve dienst te
worden met een swingende band en geen preek! Tot dan!
Philadelphiadienst: Deze zondag,is er een dienst om 15.00 uur met ds. R. Biewinga in de Vlaswiekkerk aan de Van
Riemsdijkstraat 2 in Gramsbergen. Komt allen, na afloop gezellig napraten met een kop koffie of thee, of een glaasje fris.
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het juninummer is zaterdag 21 mei 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?
55+ reisje op 26 mei a.s. Hebt u zich nog niet opgegeven? We hopen, dat u toch mee gaat, de bus is nog niet vol! U kunt zich
nog aanmelden tot donderdag 19 mei a.s. bij Jeanet Zuidema tel.613987. We vertrekken om 11.30 uur en zijn om 17.30 uur
weer thuis. We horen graag van u!
Taizéviering: Vanavond zal er in de kerk aan de Wilhelminastraat een Taizédienst worden gehouden. Het thema van deze
dienst is:'' Wij worden kinderen van God genoemd en dat zijn wij ook!'' .De dienst begint om 19.00 uur en de kerk is open vanaf
18.30 uur. Tot vanavond!
Opendeur dienst: Op zondag 22 mei is er weer een Opendeur dienst, die om 18.50 uur begint met samenzang.
Voorganger deze dienst is ds. J. van Meerveld met het thema “Dossier Petrus”. De groep “Only one Way” uit Gramsbergen
zal ook haar medewerking verlenen.
Gezocht. Voor de weeksluitingen op zaterdagavond in Zorgcentrum Avondlicht zoeken wij mensen die ongeveer eens in
de maand kosterswerkzaamheden op zich willen nemen. Christine van Dijk, geestelijk verzorger, tel. 0652675581 of
c.vandijk@baalderborggroep.nl.
Oproep diaconie: Wie heeft tijd om 1x per 2 à 3 weken de ramen te lappen en de badkamer goed te doen bij een klein gezin.
Voor verdere informatie kan contact opgenomen worden met Martha Prins tel 616205.

HERVORMDE GEMEENTE
Afwezig: Van 14 mei t/m 22 mei neemt ds. J. van Meerveld waar voor ds .J. van Dijk, die dan niet beschikbaar is.
Post: Voor de kerkenraadsleden zonder email adres ligt er post klaar in de consistorie.
Belijdeniscatechese: Maandagavond 16 mei is er om 20.00 uur belijdeniscatechisatie in de Pastorie, Hoofdvaart 5.

GEREFORMEERDE KERK
Benoemingen: De kerkenraad stelt voor te benoemen als ouderling-kerkrentmeester: dhr. Ger van Dijk , Ommerkanaal 23.
Als ouderling voor de commissie erediensten: dhr. Piet van Kesteren, Moerheimstraat 97 en als diaken: mevr. Gerda van
Marle-Kuik, De Koningsvaren 44. Indien geen wettige bezwaren ingediend worden zal de bevestiging plaatsvinden in de
morgendienst van 22 mei ivm vakantie wordt dhr. Ger van Dijk op een later tijdstip bevestigd.
Verder hebben toegezegd sectieleider te willen worden: dhr. Jan Eijlander, Adelaarweg 16, mevr Velthuijsen, de Prunus 83 en
mevr. Leny Boeijenga, Ommerkanaal 18.Voor diaconaal medewerker hebben toegezegd: mevr.Willy Kamphuis,
Steenbergerwijk 15 en mevr. Irene Wehkamp, Steenbergerwijk 75.
Studieverlof. In verband met studieverlof van ds. Huiskamp neemt ds. van Rheenen (038-3374368 of 0648634432) waar voor
pastorale bijstand in wijk Zuid. Voor de weekenden is een aparte regeling gemaakt (zie kerkblad). Dit weekend en volgend
weekend van 21-22 mei is ds. van Rheenen beschikbaar.
175 jaar Geref.Kerk. Dedemsvaart. Vandaag herdenken we het 175 jaar bestaan van de Geref. Kerk in Dedemsvaart. We
doen dat middels een expositie van foto’s en krantenknipsels en videobeelden. Vanaf 15.30 uur is de kerk open en kunt u alles

komen bekijken. Om 17.00 uur wordt een (herdenking)dienst gehouden, waarin gezongen, gelezen en teruggekeken wordt op
de 175 jaar. De expositie blijft nog een hele week open voor belangstellenden.
Campagne 2011: ”IK ZIE JE”. Er zijn nog 16 doosjes ingeleverd, samen dus: 71 doosjes. Bij de € 558 komt dan nu nog een
bedrag van € 235,34, wat het totaal brengt op € 793,34. Nogmaals : HARTELIJK DANK.
Yentil: Op woensdag 18 mei om 20:00 uur komen we als Yentil weer bij elkaar in de kerk aan de Wilhelminastraat. Deze
avond gaat Thitia Kremer (bekend van Papillon training en coaching) met ons in gesprek over rouwverwerking. “Wanneer je
iemand verliest van wie je houdt, verlies je een stukje van jezelf. Rouwen en verdriet zijn onlosmakelijk verbonden met houden
van”. Vroeg of laat krijgen we hier helaas allemaal mee te maken. Wil jij ook met ons in gesprek over dit onderwerp kom dan
woensdagavond 18 mei bij ons op bezoek. Info Rolien Menzo telf 613676

