Zondag 15 juli 2012
Noodhulpcollecte 15 juli. In grote gebieden van de Sahel dreigt de komende maanden een ramp. De Sahel is een
regio die zich uitstrekt over de gehele breedte van Afrika, van Senegal in het westen naar Eritrea in het Oosten. Hier
wisselen droge – en regenperioden elkaar af, maar dit jaar is de droogte extreem. Nu de oogsten zijn mislukt en de
voedselprijzen stijgen, worden meer dan 16 miljoen mensen bedreigd met een voedselcrisis. Er is een ernstig tekort
aan eten, schoon water, medicijnen en latrines. De situatie is schrijnend. Kerk in Actie biedt hulp via plaatselijke
partnerorganisaties. Helpt u mee? Dat kan door vandaag aan de diaconiecollecte te geven. U kunt ook een gift
overmaken op bankrekening 31.29.94.311 (Diaconie Gereformeerde Kerk) of op bankrekening 31.29.61.944
(Diaconie Hervormde Gemeente) o.v.v. Noodhulp Afrika.
De Samenspraak. De redactie van De Samenspraak onderzoekt de mogelijkheden van een digitale versie van
De Samenspraak en wil daarvoor graag weten hoeveel mensen daadwerkelijk belangstelling hebben voor een
digitaal abonnement. Bent u/jij geïnteresseerd, stuur dan voor 15 augustus 2012 een email naar:
de.samenspraak@gmail.com. Op basis hiervan kunnen we in overleg met het College van Kerkrentmeesters
een besluit nemen. Let wel: de papieren versie blijft bestaan.
Stuurgroep Fondsenwerving. We zijn weer volop bezig met de voorbereidingen voor de komende
Fancy Fair op zaterdag 25 augustus a.s. Er is grote behoefte aan gebruikte goederen die op die dag kunnen worden
verkocht. Met name kinderspeelgoed en boeken zijn van harte welkom, maar natuurlijk ook alle overige goederen
die verkoopbaar zijn. U hoeft alleen onze ophaaldienst maar te bellen en ze komen het bij u ophalen. Omdat we
vorig jaar alle overgebleven goederen hebben geschonken aan organisaties met goede doelen
(kerk, gehandicapten) beginnen we dit jaar weer met niets. Voor uw informatie nog even de telefoonnummers
van onze ophaaldienst: Dick Olde, tel. 638569 en Freek Lamberink, tel. 614668 of 06-50424196.
De Antenne
Kraambezoek. Als u de komende drie weken (van 9 t/m 29 juli) een boekje nodig heeft voor een nieuwgeborene
in uw wijk, dan kunt u dat ophalen bij Lucy Couvée, Havikstraat 39, tel. 613512.
Gezocht. Een bezorger/ster van De Samenspraak op de Vuile Riete, Linderveldweg, Linderdijk en de
Braambergerweg (in totaal 7 adressen). Elf keer per jaar werken voor de kerk in de vrije natuur. Wees er snel bij.
Aanmelden via bert.vfaassen@home.nl of tel. 616166.
Van Dedemkerk
Collecteopbrengst 8 juli: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 274,59; Kerk & Samenleving - Diaconie: € 209,62.
Waarneming. Ds. J. van Dijk is t/m 29 juli afwezig. In deze periode wordt waargenomen door
ds. G. Arends-Alkema en eventueel dhr. J. Smit. Dit geldt alleen voor dringende pastorale zaken.
Koffiedrinken. Wist u dat ook in de zomermaanden op woensdag er altijd koffie/thee voor u klaar staat in
Het Kruispunt? Wij hopen u te ontmoeten. U kunt ons vanaf de Hoofdvaart en vanaf de Zach.Tijllaan bereiken.
Tot ziens.

