Zondag 20 juni 2010
Samen gemeente
Protestantse Zending Dedemsvaart - EHBO doos aktie. De zending gaat voor de vakantie een verkoop actie
houden van verbandtrommels; de opbrengst is bestemd voor het CHAK in Kenia. CHAK is een medische
organisatie in Kenia. Tien procent van de HIV- besmettingen vinden bij de geboorte plaats via besmetting van
moeder op kind. Deze besmetting van baby’s met het HIV-virus is echter relatief eenvoudig te voorkomen. Het
gesteunde project is er op gericht om in 30 ziekenhuizen personeel te trainen en te voorzien van apparatuur om
deze overdracht van HIV-virus van moeder op kind te voorkomen. Met de aankoop van een EHBO doos steunt u
dit belangrijke werk. Bij de ingang van de kerk ligt een inteken formulier, per email mag ook:
Poul@vanslooten.com . Bestel dus nu de verbandtrommel voor in de auto, caravan of thuis voor maar € 8,50. De
doos wordt bij u thuis bezorgd. Inhoud o.a. pleisters, verband, kompressen, pincet, schaar en kleine EHBO
hulpmiddelen.
Jeugddienst op het gras. Vanavond is er om 19.00 uur een bijzondere Jeugddienst op het grasveld bij
de Herv. Kerk. We zijn in de sfeer van het WK voetbal en daarom hebben we als thema “Buiten-spel” gekozen.
Het is niet leuk als een doelpunt wordt afgekeurd vanwege buitenspel. En is het sportief om gebruik te maken van
de buitenspelval? En wat te denken van het feit, dat de buitenspelval ook in de Bijbel voorkomt? Het thema van de
dienst: ”Buiten-spel” wordt ook interactief uitgewerkt. De bezoekers worden er dus bij ingeschakeld.
De gospelband 4REAL (www.4real.nl) zorgt voor de muziek. Ds. J. van Dijk probeert de Bijbelse buitenspelval uit
te leggen. Vanaf 18.00 uur zijn er spelletjes voor de jeugd (sjoelen, tafelvoetbal, springkussen) en is er
koffie/thee/fris voor iedereen. Van harte welkom!
Diakonie: Het gezamenlijke eten is de volgende keer op vrijdag 25 juni, nu weer in de FONTEIN. Om 18.00 uur
bent u van harte welkom! Als u zich nog wilt opgeven, dan kan dat tot woensdag 23 juni bij: mw. Nellie Hilberink,
tel. 614844. De kosten zijn drie euro.
Boottocht. De fotograaf heeft de foto`s klaar. U kunt ze zondag 27 juni, tijdens het koffie drinken, bekijken in de
Fontein.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Vakantie. Ds. Huiskamp is in verband met vakantie afwezig van 29 mei t/m 27 juni. Indien bijstand in het pastoraat
gewenst is, kunt u tijdens deze afwezigheid een beroep doen op ds. P.J. de Buck.
Stuurgroep Fondsenwerving. Wij staan weer paraat om de goederen voor de komende Fancy Fair bij u op te
halen. Alles wat, naar inzicht van de Stuurgroep, verkoopbaar is nemen wij mee. U kunt contact opnemen met
onze ophaaldienst, t.w.: Dick Olde, tel. 638569 of b.g.g. Freek Lamberink, tel. 614668 of tel. 06-50424196.
Zangdienst. Vanavond is er weer een zangdienst. Er zal veel worden gezongen. Het thema van deze dienst is
Vader, met een hoofdletter.
Huwelijksjubileum: op maandag 21 juni 2010 mogen Hella en Hans ten Brinke, De Klaverzuring 3, hun 25 jarig
jubileum vieren.
Kerk aan de Hoofdvaart
Afghanistan. Marlies Hofman is in de afgelopen week vertrokken naar Afghanistan.
Haar adres is: Sg Hofman, V0274208. DRW I (NLD) INCIE RDTF, NAPO 534, 3509 VP Utrecht.

Doopzitting. Op zondag 4 juli is er gelegenheid de H.Doop te bedienen met als voorganger ds. J. van Dijk. De
doopzitting is op donderdag 24 juni om 20.00 uur in zaal 2 van de Fontein (achteringang). Beide ouders worden
daar verwacht.
Welkomstdienst 27 juni. Volgende week zondagmorgen is de welkomstdienst voor de kinderen die de KND gaan
verlaten. Het belooft een dienst te worden die gericht is op de kinderen met medewerking
van ‘Juf Willemijn’. Iedereen hartelijk welkom. De dienst begint om 9.30 uur en na afloop is er koffiedrinken.

