Zondag 17 juli 2011
Samen gemeente
Oproep fruitplukkers: naast de trouwe ploeg van plukkers, doe ik een oproep aan mensen die ook mee willen doen met een
dag/dagen fruitplukken bij de familie Balk in Kraggenburg. De afgelopen jaren is hiermee al heel wat geld verdient voor de
kerk. Voor inlichtingen en opgave bellen met Marry Brand, tel. 638611.

Kerk Hoofdvaart
Vervanging. In de periode van 25 juni t/m 24 juli is ds. J. van Dijk niet beschikbaar. Indien pastorale bijstand gewenst is,
kan contact worden opgenomen met ds. J. van Meerveld.
Begroetingsdienst zondagmorgen. In deze begroetingsdienst staan de jongeren die afscheid nemen van de kindernevendienst
centraal. Dit jaar zijn het Michelle Breukelman, Hannah Brinkhuis, Julian Bruins-Slot, Melvin Hulleman, Carlijn Joosten, Eline
Koes, Job Oostenbrink, Erik van Spijker en Nynke Wesselink. Vandaag begroeten wij hen in onze kerk.
De leiding van de Kindernevendienst.

Kerk 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.
Geboren: Op 16 juni (maar vanwege vakantie op het bureau blijven liggen); Eline Julia (roepnaam Eline), dochter van
Raymond en Janneke van 't Zand en zusje van Lieke en Niels, De Aalscholver 16.
Op 4 juli is geboren: Bernard Jan (roepnaam: Tom), zoon van Maarten en Sandra Ottenhof-Wermink en broertje van Roos, De
Prunus 57. Beide ouderparen van harte gefeliciteerd met de geboorte van hun kind.
Doop en belijdenis: In de dienst van zondagmorgen 24 juli hopen we Sofie, Lotte en Thomas te kunnen dopen.
Sofie is de dochter van Marieke en René Bouwman-van Dorsten, Beethovenstraat 49. Moeder Marieke hoopt tegelijk met de
doop van haar kind belijdenis van haar geloof af te leggen.
Lotte Esther en Thomas zijn respectievelijk dochter en zoon van Arne Kruidhof en Ingrid Lichtenberg, Kelvinstraat 7.
We hopen dat het ook voor ons als gemeente, samen met doopouders en belijdeniskandidate en familie, een goede en
inspirerende dienst mag worden.
Stuurgroep Fondsenwerving: Op 27 augustus a.s. houden we weer onze traditionele Fancy Fair waar, zoals u weet,
gebruikte goederen worden verkocht voor onze kerk. Onze ophaaldienst staat paraat om deze goederen bij u te komen
ophalen die u voor deze actie hebt bestemd. Laat het niet op de laatste weken aankomen! Alle goede en verkoopbare
artikelen zijn welkom. Met name vragen we vragen we aandacht voor goed kinderspeelgoed. Dit blijkt elk jaar weer succesvol
te zijn.
U kunt bellen naar de volgende personen: Dick Olde, tel. 638569 of Freek Lamberink, tel. 614668 of 06-50424196.
Bericht voor de wijkteams. In verband met vakantie, kunt u tot 1 augustus bij Lucy Couvée een (cadeau)boekje ophalen, als
u op kraambezoek gaat in uw wijk. Zij woont Havikstraat 39, telefoon 613512. Na 1 augustus kunt u weer terecht bij Marijke
van Eerden, De Aak 51, telefoon 614498.
Aanvulling ‘De Samenspraak’ : mevr. J. Huizinga-van Eelen, Bartokstraat 30 woont nu in Avondlicht, Het Anker 116.

