Zondag 23 mei 2010 (1e Pinksterdag)
Samen gemeente.
Diaconie: Het gezamenlijke eten is de volgende keer op vrijdag 28 mei in de kerk aan de Wilhelminastraat. Om 18.00 uur
bent u van harte welkom! Als u zich nog wilt opgeven dan kan dat tot woensdag 26 mei bij: Mevr. Nellie Hilberink, tel. 614844.
De kosten zijn 3 euro.
e
EO-jongerendag 2010: De 36 EO-Jongerendag vindt plaats op zaterdag 5 juni in het Gelredome in Arnhem. De EOJongerendag begint om 13.00 uur. De toegang is gratis maar het is wel noodzakelijk vooraf te reserveren. Dit kan via
www.eo.nl/jongerendag. (Res.kosten: € 2,50). Ook dit jaar rijden er weer bussen naar de EO-Jongerendag. Voor informatie en
opgave: fam. van Os, Israëlsstraat 19, tel. 616957.
Kruimelkerk: Op zondagmiddag 30 mei houden wij weer een kruimeldienst in de Kerk aan de Hoofdvaart. De kruimelkerk is
bedoeld voor alle kinderen van 0 tot en met 6 jaar. De dienst begint om 16.30 uur en duurt ongeveer een half uur. Het thema
is deze keer: “De verloren zoon”. Het wordt een feestelijke dienst met mooie liederen en een Bijbelverhaal. Wij hopen dat jij
ook komt, samen met je papa en mama, broertjes en zusjes of opa’s en oma’s. Iedereen is van harte welkom! Na afloop
hopen we buiten iets te drinken en is er voor de kinderen nog iets extra’s. Hopelijk tot ziens op zondag 30 mei.
Taizéviering en maaltijd: Op 30 mei a.s. wil de werkgroep uit Dedemsvaart bij haar 10-jarige verbondenheid met Taizé stil
staan en organiseren zij, voorafgaand aan de Taizéviering, een ontmoeting met een maaltijd. Vanaf 16.30 uur is er inloop met
koffie/thee, met om 17.30 uur een eenvoudige maaltijd in de stijl van Taizé en tenslotte is als afsluiting een viering in de sfeer
en stijl van Taizé. De dienst en de maaltijd vinden plaats in de kerk aan de Wilhelminastraat. Opgave voor de maaltijd kan tot
24 mei a.s. bij Aliejenne Beumer, email:j.a.beumer@gmail.com of tel. 06-19843250. Meer informatie is te vinden op de
website.
Lustrumconcert GNMK: In de Herv. Kerk te Dedemsvaart op zaterdag 29 mei a.s., aanvang 19.30 uur. Het Groot
Nederlands Mannenkoor is een uniek koor en heeft 160 leden. Het koor staat o.l.v. de bekende dirigent en pianist Gezinus M.
Veldman. Aan het lustrumconcert zal worden meegewerkt door de uit Azerbeidjan afkomstige tenor solist Reza Ranjazmay en
de bekende organist Frank Kaman die het koor zal begeleiden. Ook zal de pianist Gezinus M. Veldman samen optreden met
genoemde solisten. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Primera Meesters en Evang. Boekwinkel de Welle. Toegang € 10,00,
kinderen tot 12 jaar € 5,00.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Bezoekmedewerk(st)ers: Als er een boekje nodig is om mee te nemen bij een kraambezoek namens de kerk, dan kunt u dat
van vrijdag 21 t/m zondag 30 mei ophalen bij Lucy Couvée, tel. 613512. Marijke van Eerden is dan met vakantie.
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.

Kerk aan de Hoofdvaart
e

e

2 Pinksterdag: De kerkdienst op 2 Pinksterdag begint om 9.30 uur en wordt gehouden in de Fontein! Hartelijk welkom in
deze Pinksterdienst. De voorganger is ds. J. van Meerveld, de organist is dhr. N. Aalberts.
Kerkenraad: Voor de kerkenraadsleden zonder email liggen er nog aanvullende stukken voor de kerkenraadsvergadering van
26 mei a.s.
Ds. J. van Dijk: De komende week, van 22 t/m 30 mei, is ds. J. van Dijk niet beschikbaar voor ambtswerkzaamheden.
Wanneer bijstand van een predikant gewenst is, kan er een beroep worden gedaan op ds. J. van Meerveld.
Hervormde Vrouwendienst: Op maandag 31 mei is de fietstocht van de H.V.D. voor hun medewerk(st)ers en hun partners.
Na eerst een kopje koffie in de consistorie te hebben gedronken vertrekken we om half 10. Het is een leuke
“verrassingsfietstocht” die ongeveer 30 km. lang is. De kosten voor de “verrassing” zijn € 5,00 p.p. Ook is het belangrijk dat u
zich van tevoren opgeeft, dit kan t/m vrijdag 28 mei bij Janny de Boer, tel. 613096. Wilt u zelf voor een lunchpakket en drinken
zorgen? Bij heel slecht weer gaat de tocht niet door.
Doopgesprek: Op zondagmorgen 6 juni is er gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop. Wanneer u van deze
gelegenheid gebruik wilt maken om uw kindje te laten dopen dan nodigen wij u uit voor het doopgesprek op donderdagavond
27 mei in zaal 2 van de Fontein. Het wordt een feestelijke dienst waarin ook volwassenen gedoopt zullen worden.

