Zondag 17 juni 2012
Werelddiaconaatcollecte. Armoede, een laag opleidingsniveau en veel werkloosheid hebben de Nepalese
samenleving in hun greep. Veel Nepalezen vluchten in het gebruik van verslavende middelen en lopen op die
manier een hiv-infectie op. Jaarlijks overlijden er 5000 Nepalezen aan de gevolgen van hiv/aids en komt er
eenzelfde aantal patiënten bij.
Samen met andere Nepalese organisaties probeert Naulo Ghumti, dat “een nieuwe richting” betekend, om dit te
voorkomen en wil het drugsverslaafden een kans geven om een nieuwe weg in te slaan. De organisatie helpt hen om
af te kicken en terug te keren in de maatschappij. Voor dit en voor andere projecten kunt u uw gaven geven in de
Werelddiaconaat-collectes op deze zondag.
Avondmaalszondag. Vandaag is er in beide kerken een dienst van Schrift en Tafel. In De Antenne is er een
lopende viering, in de Van Dedemkerk en in de Fontein ’s avonds een zittende viering. De Avondmaalscollecte is
deze zondag voor het Werelddiaconaat.
Opendeur- Zangdienst. Volgende week, zondag 24 juni, is er een zangavond in de Van Dedemkerk, die het thema
draagt: ”Zing zolang je leeft”. In deze dienst hoopt voor te gaan ds. W. van der Wel uit Hardenberg. De groep
GoDiVa o.l.v. Trijntje Botter uit Lutten zal haar medewerking verlenen. Wilt u ook meezingen, dan bent u van harte
uitgenodigd.
De verleiding. De verleiding is de titel van de jeugddienst van zondag 1 juli. De dienst is bedoeld voor jong en oud
en gaat over de dagelijkse verleidingen waaraan wij allemaal blootstaan. Met ondersteuning van de live band
‘Just4U’ uit Hoogeveen, wordt er op een eigentijdse, interactieve en verfrissende manier gekeken naar dit actuele
thema. Dit alles afgewisseld met samenzang en solo nummers zorgt voor een bijzondere ervaring met voor elk wat
wils. We starten om 19.00 uur in ‘de Antenne’ aan de Wilhelminastraat, voorganger is dhr. Smit. De dienst duurt
een uurtje, dus iedereen is op tijd terug voor de voetbalfinale. Voor meer informatie over Just4U:
www.just4uhoogeveen.nl .
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.
Foto’s van boottocht 5 juni. Op zondag 24 juni is er in de Fontein na de ochtenddienst gelegenheid om onder het
genot van een kop koffie de foto’s van de bootreis naar Hattem te bekijken.
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
Collecteopbrengst 10 juni: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 234,- ; Kerk & Samenleving-Diakonie: € 174,Afscheid ds. G.C.van Rheenen. Op zondag 1 juli nemen we afscheid van ds. Gerlof van Rheenen, nadat hij ruim
anderhalf jaar als interim predikant bij ons werkzaam is geweest. Het afscheid vindt plaats in een ochtenddienst die
om 9.30 uur begint. Na de dienst is er gelegenheid om ds. van Rheenen een hand te geven en persoonlijk met hem
en zijn vrouw te spreken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie/thee met iets lekkers erbij.
Ds. van Rheenen zal vrijdagmiddag 29 juni afscheid nemen van de bewoners van Avondlicht en Buitengaats tussen
15.30 en 16.30 uur. Een apart stukje hierover verschijnt in het blad ‘Op de hoogte’, een uitgave van Avondlicht.
Vakantie. Van 10 juni tot 1 juli heeft ds. Huiskamp vakantie.
Ds. van Rheenen neemt pastoraal waar in wijk Zuid, tel. 038-3374368.
Bericht voor de wijkteams. Van 12 t/m 22 juni kunt u, als u op kraambezoek gaat in uw wijk, een boekje voor de
nieuwgeborene ophalen bij Lucy Couvée, Havikstraat 39, tel. 613512. Nadien kunt u weer terecht bij Marijke van
Eerden-van Dreven, De Aak 51, tel. 614498.
Van Dedemkerk
Collecteopbrengst 10 juni: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 309,53 ; Kerk & Samenleving-Diakonie € 241,99 .
Pastoraat Wijk West. Ds. Arends is op 1 juni begonnen met haar werkzaamheden, dus het zou kunnen zijn dat zij
u belt om een afspraak te maken. Als u haar wilt bellen, kan dat altijd!
Haar telefoonnummer is: 0524 222 579 of mobiel: 06 538 728 70 .
Vakantie. Koster Aart en Janny Prinsen zijn afwezig van 18 juni t/m 3 juli. U kunt in deze periode contact
opnemen met Wenny Schuurman van het kerkelijk bureau op tel. nummer 610894 of 06-13456657.
Doopzitting. Op zondag 1 juli is er gelegenheid tot dopen in een dienst waarin ds. J. van Dijk hoopt voor te gaan.
Donderdag 21 juni is er van 20.00 uur tot ca. 21.45 uur doopzitting in de Fontein, zaal 2 (achteringang). Beide
ouders worden daar verwacht. De eerstvolgende doopzondag hierna is zondag 2 september.
Kruimelmoment. De dienst op zondagmorgen 24 juni, waarin ds. J. van Dijk hoopt voor te gaan, begint om 9.30
uur met een Kruimelmoment. Alle “kleine” kinderen (de kruimels) zitten voor in de kerk op de vloer, luisteren naar
een verhaal en zingen bij de gitaar van Sandra. Daarna kunnen de kruimels naar de oppas en wordt de dienst
voortgezet. Voor de “oudere” kinderen is er net als anders gewoon kindernevendienst. Het thema van de dienst is:
Wilde stormen, woeste golven. Alle kleine en grote kruimels zijn met hun ouders, grootouders en
vriendjes/vriendinnetjes van harte welkom. In deze dienst hoopt ds. G. Arends-Alkema, die in wijk West de
pastorale invulling verzorgt in de vacante periode, zich voor te stellen aan de gemeente. Na de dienst is er
koffiedrinken in de Fontein met een fotopresentatie van de bootreis.

