Zondag 19 juni 2011
Samengemeente
Catechismus: Vanavond om 19.00 uur behandelen we in de Fonteindienst Zondag 2: Waaruit kent u uw ellende? Antwoord:
Uit de wet van God. Maar of dat het enige woord is dat er over gezegd kan worden? We zullen zien. We mogen dan ook het
Heilig Avondmaal vieren. En na afloop is er zoals bij elke Fonteindienst een kop koffie.
Groentetuin diaconie: Er zijn weer volop groenten in de tuin. Bijv. sla, andijvie enz. Kom daarom gerust naar de tuin als u een
extraatje kunt gebruiken of als u mensen kent, die dit kunnen gebruiken. U mag ook iets ophalen voor een buurvrouw of
vrienden. Elke week op donderdagavond om 18.30 uur zijn er mensen aanwezig, die u graag helpen.
De tuin ligt aan het Ommerkanaal,1e pad vanaf de Hoofdvaart en bij het 2e schuurtje aan de rechterkant.
Voor inlichtingen: Aly Visser tel. 616054 en Jenny Michel tel. 539318
Diakonie: Het gezamenlijke eten is de volgende keer op vrijdag 24 juni in het GKC. Om 18.00uur bent u van harte welkom!
Als u zich nog wilt opgeven, dan kan dat tot woensdag 22 juni bij mevr. Nelly Hilberink, tel. 614844. De kosten zijn drie euro.
Philadelphiadienst: Zondag 26 juni is er een dienst om 15.00 uur met ds. J.J.N. Wilmink in de Geref. kerk,
17, Ommen.

Bouwstraat

Kerk Hoofdvaart
Kerkenraad: Voor de kerkenraadsleden ligt er een enveloppe in de consistorie. Wilt u deze meenemen ?
Foto’s van de bootreis: Op zondag 26 juni is er koffie drinken na de ochtenddienst in de Fontein en er zullen dan foto’s van
de bootreis worden getoond.

Kerk Wilhelminastraat
175 jaar Gereformeerde Kerk: Een ieder die voor de tentoonstelling van 15 mei j.l. foto's of ander materiaal heeft ingeleverd,
hartelijk bedankt daarvoor. In de loop van de komende tijd hopen we alles bij u terug te brengen en de bestellingen zullen
worden afgeleverd. Vanwege de vakantietijd kan e.e.a. even duren. Daarvoor vragen wij uw begrip. Werkgroep Cultuur
Waarneming voor ds. Huiskamp: In verband met de afwezigheid van ds. Huiskamp neemt voor pastorale bijstand ds. van
Rheenen (038-3374368 of 0648634432) waar in wijk Zuid. Voor de weekenden is een aparte regeling gemaakt (zie kerkblad).
Dit weekend is ds. J. van Dijk (617345) beschikbaar en het volgend weekend van 25-26 juni ds. J. van Meerveld (612425).

