Zondag 22 mei 2011
Samen gemeente
Openluchtdienst: Kom allemaal naar de openluchtdienst 5 juni aanstaande aan de achterkant van de kerk aan de Hoofdvaart
in Dedemsvaart. Het thema van de dienst is: "Is dit niet Geestig..." Geestig kun je uitleggen en bekijken op veel verschillende
manieren. Grappig, is het eerste wat dan vaak bij je opkomt. We hebben het hier nu eigenlijk over de Heilige Geest. Wat is dat
nou eigenlijk de Heilige Geest? In deze dienst hopen we de Heilige Geest met elkaar te mogen ervaren! De dienst start om
19.00 uur . Probeer een eigen stoel of picknickkleed mee te nemen. Het belooft een afwisselende en creatieve dienst te
worden met een swingende band en geen preek! Tot dan!
Diaconie: Het gezamenlijke eten is op vrijdag 27 mei in het GKC. Om 18.00 uur bent u van harte welkom! Als u zich nog wilt
opgeven, dan kan dat tot woensdag 25 mei bij mevr. Nelly Hilberink, tel. 614844. De kosten zijn € 3,--.
55+ reisje op 26 mei a.s. Hebt u zich nog niet opgegeven? We hopen, dat u toch mee gaat, de bus is nog niet vol! U kunt zich
nog aanmelden tot donderdag 19 mei a.s. bij Jeanet Zuidema tel.613987. We vertrekken om 11.30 uur en zijn om 17.30 uur
weer thuis. We horen graag van u!
Opendeur dienst: Vanavond is er weer een Opendeur dienst, die om 18.50 uur begint met samenzang. Voorganger deze
dienst is ds. J. van Meerveld met het thema “Dossier Petrus”. De groep “Only one Way” uit Gramsbergen zal ook haar
medewerking verlenen.
Oproep diaconie: Wie heeft tijd om 1x per 2 à 3 weken de ramen te lappen en de badkamer goed te doen bij een klein gezin.
Voor verdere informatie kan contact opgenomen worden met Martha Prins tel 616205.
Belijdeniscatechese: Maandagavond 23 mei is er om 20.00 uur belijdeniscatechisatie in de Pastorie, Hoofdvaart 5.
Groeigroep: Dinsdagavond 24 mei is er om 20.00 uur Groeigroep in de pastorie aan de Hoofdvaart 5.

Kerk Hoofdvaart
Fietstocht: Op maandag 30 mei is de fietstocht van de H.V.D. voor de medewerkers en hun partners.
We verzamelen om 09:00 uur bij de consistorie. Na een kopje koffie vertrekken we voor een fietstocht van ongeveer 30 km.
Wilt u zelf voor een lunchpakket en drinken zorgen? Bij slecht weer gaat de tocht niet door.
Doopzitting: Op zondag 5 juni is er gelegenheid tot bediening van de heilige Doop. Ouders, die hun kindje willen laten dopen
worden op donderdagavond 26 mei om 20.00 uur verwacht in zaal 2 van de Fontein voor een voorbereidend gesprek.

Kerk Wilhelminastraat

Studieverlof: In verband met studieverlof van ds. Huiskamp neemt ds. van Rheenen (038-3374368 of 0648634432) waar voor
pastorale bijstand in wijk Zuid. Voor de weekenden is een aparte regeling gemaakt (zie kerkblad).
Dit weekend is ds. van Rheenen beschikbaar, het volgende weekend van 28-29 mei ds. van Meerveld (612425).
Basiscatechese: Voor alle kinderen van groep 7 en 8 is er vanmorgen basiscatechese in de Gereformeerde kerk. Allemaal
van harte welkom. Het begint net als de kerkdienst om 9:30 in het zaaltje boven. Met de zegen hopen we in de dienst
aanwezig te zijn. Als je al in de kerk zit en dit leest, ben je alsnog van harte welkom. Tot zo……. Voor info: Alice Visscher
617339 of a.p.visscher@home.nl

