Zondag 26 juni 2011
Samen gemeente
Basiscatechese: Voor alle kinderen van groep 7 en 8 is er vanmorgen basiscatechese in de Hervormde kerk. Vandaag
alweer de laatste keer van dit seizoen. Allemaal van harte welkom. Het begint net als de kerkdienst om 9:30 in de Fontein.
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
Kerk & Israel: In de synagoge in Zwolle kan een cursus gevolgd worden over 'Joodse achtergronden van de Bergrede'.
Cursusleider: Marcus van Loopik, judaïcus en graficus. Dindagavonden: 5,11 en 25 oktober en 1 en 8 november.
Tijd:
19.30 - 10.30 uur, kosten:€ 68 (incl consumpties). Zie verder de website van Judaïca, Zwolle.
Wie mee wil kan bellen naar G.Batterink-Nijwening, tel 638388.
Zangdienst: Vanavond gaan we om zeven uur in in de kerk aan de hoofdvaart met elkaar bekende liederen zingen.
motto is: Zing met ons mee. Medewerking verleent zangeres Willemijn. Voorganger is Ds. J. van Meerveld.
Philadelphiadienst: Zondag 26 juni is er een dienst om 15.00 uur met ds. J.J.N. Wilmink in de Geref. kerk
Bouwstraat 17, Ommen.

Kerk Hoofdvaart
Doopdienst : In de morgendienst van zondag 3 juli zal de heilige Doop bediend worden aan Wessel Henjan, zoon van Henry
Nijsingh en Sandra Kempenaar, De Vossestaart 6.In deze dienst beginnen we met een kruimeldienst voor de kinderen tot en
met 5 jaar. Sandra vertelt in de kruimeldienst altijd het verhaal voor de kinderen, maar deze keer wordt haar plaats ingenomen
door Marita Nijhuis.De kinderen mogen met de ouders vanaf het begin in de kerk komen en na de doop gaan de jongste
kinderen naar de Kinderoppas. We verwachten u als gemeente en de jonge kinderen met de ouders in deze bijzondere dienst.
Vervanging: In de periode van 25 juni t/m 24 juli is ds.J.van Dijk niet beschikbaar. Als pastorale bijstand gewenst is,
contact worden opgenomen met ds.J.van Meerveld.

kan

Foto’s van de bootreis: Vandaag is er koffie drinken na de ochtenddienst in de Fontein en er zullen dan foto’s van de bootreis
worden getoond.

Kerk Wilhelminastraat
Koffiedrinken: vandaag is het koffiedrinken na de kerkdienst in de koffiekamer.
Evangelisatieouderling: De kerkenraad stelt voor te benoemen als evangelisatieouderling: Zr. Aly Linde-Poeste, Noord
Stegeren 30. Indien geen wettige bezwaren ingediend worden, zal de bevestiging plaatsvinden in de morgendienst van 3 juli.
Ook zal dan de reeds eerder aan u genoemde br. Ger van Dijk bevestigd worden als ouderling- kerkrentmeester.
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
Stuurgroep Fondsenwerving: Over 3 maanden houden we weer onze traditionele Fancy Fair waar, zoals u weet, gebruikte
goederen worden verkocht voor onze kerk. Onze ophaaldienst staat paraat om deze goederen bij u te komen ophalen die u
voor deze actie hebt bestemd. Laat het niet op de laatste weken aankomen! Alle goede en verkoopbare artikelen zijn welkom.
Met name vragen we vragen we aandacht voor goed kinderspeelgoed. Dit blijkt elk jaar weer succesvol te zijn. U kunt bellen
naar de volgende personen:
Dick Olde, tel.: 638569 of Freek Lamberink, tel:614668 of 0650424196
Waarneming voor ds. Huiskamp: In verband met afwezigheid van ds. Huiskamp neemt voor pastorale bijstand
ds.
van Rheenen (038-3374368 of 0648634432) waar. Voor de weekenden is een aparte regeling gemaakt (zie kerkblad). Dit
weekend is ds. J. van Meerveld (612425) beschikbaar, het volgend weekend van 2-3 juli ds. van Rheenen.

