Zondag 21 augustus 2011
Samen gemeente
Beleef Oostenrijk: Voor slechts € 7,50 op vrijdag 16 september vanaf 19.30 uur in de tuin achter de Van
Dedemkerk (bij slecht weer in Kruispunt/tent). Een avond met activiteiten, eten en drinken en Oostenrijkse
gezelligheid en ontmoeting. Aanmelden kan volgende week zondag, via de intekenlijst bij de ingang van de kerk of
tijdens het koffiedrinken na de dienst. Maar u mag ook nu al bellen met de fam. Menzo, tel. 615193 of fam. Zwiers,
tel. 615193. De avond wordt georganiseerd door de activiteitencommissie.
Opendeurdienst: Op zondag 28 augustus is er een opendeurdienst, Deze zal in het dialect worden gedaan. Ds. G.
Kobus uit Ommen is de predikant. De dienst begint om 18.50 uur, Het thema: “Leerling van Jezus”.
Diaconie: Het gezamenlijke eten is de volgende keer op vrijdag 26 augustus in de Fontein. Om 18.00 uur bent u van
harte welkom! Als u zich nog wilt opgeven, dan kan dat tot woensdag 24 augustus bij Alie van Laar, tel. 614583.
De kosten zijn drie euro.
Cabaretier te gast in jeugddienst: Zondagavond 4 september is Kees Versteeg, de winnaar van het christelijk
cabaretfestival Kleinzalig 2008, te gast in onze kerk. “Mooi is anders” is de naam van zijn tweede voorstelling die
gaat over uiterlijke schoonheid en innerlijke leegheid. Dit doet hij met opmerkelijke en soms pijnlijke eerlijkheid,
sterke liedjes en droge, diepzinnige humor. Een programma vol leegheid en inhoud. Nieuwsgierig? De dienst start
om 19.00 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat.
Benefietconcert: Het College van Kerkrentmeesters organiseert i.s.m. Stichting “Musica Oost-West” een
benefietconcert Musica Nostalgia op zaterdag 3 september in de Kerk aan de Hoofdvaart. Aanvang 19.30 uur.
Entree: € 10,00 p.p. Musica Nostalgia bestaat uit Natalyia Mizinova – domra, Dina Belinski – sopraan, Yuliya
Ponomoryova – piano en Iryna Ryabova – alt/mezzosopraan. Musica Nostalgia neemt u mee op een prachtige
muzikale reis door Rusland en Oekraïne. Stichting “Musica Oost-West” is opgericht in 2003 en stelt zich ten doel,
de muzikale contacten tussen Nederland, Rusland en andere Oost-Europese landen te bevorderen. Daarnaast
omarmt “Musica Oost-West” een weeshuis in Simferopol in Oekraïne. Uit de muzikale activiteiten tracht Stichting
“Musica Oost-West” geld te genereren ten behoeve van dit weeshuis. Contactpersoon: C.K.P. Koning, tel. 0597532485 of ckp.koning@home.nl.

Kerk Hoofvaart
Bijzonder moment: In de dienst van vanmorgen vormt het moment van de Gebeden na de verkondiging een
bijzonder moment. Er is gelegenheid om naar voren te komen en als vorm van gebed een lichtje aan te steken op
een sta-tafel vóór in de kerk. Tijdens dit moment horen we een Engelstalig lied, waarvan de kern is: Als het leven
zwaar is, ben ik stil en wacht in de stilte tot U bij mij komt en naast me zit. En U tilt mij op tot meer dan ik kan zijn.
Kerkbladbezorging: Voor de bezorging van de kerkbladen van woensdag 31 augustus zijn er wegens de vakantie
van de huidige bezorgsters tot nu toe 2 mensen nodig voor de route van de Molstraat en van de omgeving
Beethovenstraat. Wie kan en wil dit doen? Graag opgeven bij de koster of bij de administratie.
Doopzitting: Op zondag 4 september is er om 9.30 uur gelegenheid om de doop te laten bedienen. Ds. J. van Dijk
zal voorgaan in deze dienst. De doopzitting is op donderdag 25 augustus a.s. om 20.00 uur in zaal 2 van de Fontein
(zij-ingang). Beide ouders worden verwacht.

Kerk Wilhelminastraat
Laatste oproep: Het is dan eindelijk zover! Zaterdag 27 augustus a.s. houden we onze jaarlijkse Fancy Fair. Meer
dan 60 gemeenteleden zijn die dag gezamenlijk bezig er een prachtige en succesvolle dag van te maken. Maar dit
succes wordt uiteindelijk wel door uw aanwezigheid bepaald. Daarom willen we u via deze nieuwsbrief nog
eenmaal oproepen om onze Fancy Fair zaterdag 27 augustus a.s. te bezoeken. Het is er gezellig, er zijn leuke en
mooie goederen te koop voor een heel klein prijsje. Het is een lusthof voor de kinderen en last but not least: we
doen het samen voor onze kerk. Toch…..? Mogen we op uw komst en belangstelling rekenen?
Waarneming ds. Huiskamp: In de periode van 20 augustus t/m 11 september is ds. Huiskamp niet beschikbaar.
Voor pastorale bijstand in wijk Zuid neemt ds. van Rheenen waar. (tel.: 038-3374368 of 06-48634432)

