Zondag 27 mei 2012, Pinksteren
Uitnodiging Pinksterzendingsdienst: Vanavond, 27 mei, nodigen wij u van harte uit voor de
Pinksterzendingsdienst. Onder leiding van ds. G.B. Huiskamp en gast: Marieke Scholten, zij zal vertellen over haar
werk in Tanzania. Muzikale medewerking: Gospelgroep Terra Nova uit Nieuwlande. We hopen u te begroeten!
Namens de Opendeur zangdiensten groep en zendingscommissie PZD.
EO-jongerendag 2012: De 38e EO-jongerendag vindt plaats op zaterdag 9 juni in het Gelredome in Arnhem. Het
begint om 13.00 uur. De toegang is gratis maar het is wel noodzakelijk vooraf te reserveren. Dit kan via
eo.nl/jongerendag (€ 2,50 reserveringskosten). Ook dit jaar rijden er weer bussen naar de EO-jongerendag. Voor
informatie en opgave: Fam. Van Os, Israëlsstraat 19, tel. 616957.
55+: Donderdag 31 mei gaan we op reis. We vertrekken om 11.00 uur naar Terwolde voor een broodmaaltijd.
Daarna gaan we door naar een museumboerderij in Zuuk. Om 17.00 uur hopen we weer thuis te zijn. Kosten: €
30,00 p.p. Er zijn nog plaatsen, gaat u mee? Opgave: tel. 613071 of tel. 613643.
Jeugddienst: Thema: “Singing bee”. Het is alweer bijna zomer! Dat betekent dat de zomervakantie er weer aan
komt. Wat kijken we daar naar uit! Op zondag 3 juni is er weer een jeugddienst. Met elkaar beginnen we alvast met
het inluiden van de vakantie! Dit willen we doen met een openlucht dienst! Wanneer het weer het toelaat, zal deze
plaatsvinden op het grasveld achter de van Dedemkerk aan de Hoofdvaart. Om 18.30 uur starten we met een lekker
ijsje, wat te drinken en gezellige activiteiten voor jong en oud. Neem allemaal een picknickkleed of een stoel mee.
Mocht het slecht weer zijn, dan mag je je picknickkleed en stoel thuislaten en gaan we in de kerk zitten. De groep
“I seek” zal de dienst muzikaal begeleiden. Een onderdeel van de dienst is een Sing-in. Dit houdt in dat jullie zelf
mee mogen beslissen wat er gezongen gaat worden tijdens de dienst. Ds. J. van Dijk laat je kiezen uit een van zijn
preken. We kijken naar je uit! De dienst in de Fontein van die avond is verplaatst naar de Antenne.
Opbrengst kindercollecte: Afgelopen periode, 5 februari 2012 t/m 29 april 2012, hebben de kinderen in beide
kerken in de morgendiensten gespaard voor straatkinderen in de sloppenwijken van Kampala, Uganda. Naast de
gebruikelijke kindercollecte was er in deze periode ook een deurcollecte, namelijk die van de diensten op 1 april,
bestemd voor het kinderdoel De totale opbrengst van de kindercollecte kwam hierdoor op € 952,82. Alle kinderen
worden heel erg bedankt! Vanaf 6 mei tot en met 29 juli is de kindercollecte bestemd voor Edukans, scholen
bouwen in Kenia.
Stuurgroep Fondsenwerving: We zijn weer volop bezig met de voorbereidingen bezig voor de komende Fancy
Fair op zaterdag 25 augustus a.s. Er is grote behoefte aan gebruikte goederen die op die dag kunnen worden
verkocht. Met name kinderspeelgoed en boeken zijn van harte welkom, maar natuurlijk ook alle overige goederen
die verkoopbaar zijn. U hoeft alleen onze ophaaldienst maar te bellen en ze komen het bij u ophalen. Omdat we
vorig jaar alle overgebleven goederen hebben geschonken aan organisaties met goede doelen (kerk, gehandicapten)
beginnen we dit jaar weer met niets. Voor uw informatie nog even de telefoonnummers van onze ophaaldienst: Dick
Olde, tel. 638569 en Freek Lamberink, tel. 614668 of 06-50424196.
De Antenne
Collecteopbrengst 17-5 (Hemelvaartsdag): Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 170,33; Diaconie: € 167,45
Collecteopbrengst 20-5: Plaatselijk Kerkelijk Werk Kerk en Jeugd: € 224,08; Diaconie: € 248,78.
Avonddienst: Diaconie: € 48,32.

Huwelijk: Jacco Leehuis en Marijn Rotensen, van Barneveldstraat 18, hopen op 2 juni a.s. in het huwelijk te treden.
De kerkelijke huwelijksbevestiging zal plaatsvinden om 13.30 uur in de Nederlands Hervormde Kerk te IJhorst.
Voorganger is ds. Zijlstra uit Hoogeveen.
Waarneming: Van 28 mei tot en met 10 juni heeft ds. van Rheenen verplichte nascholing. Ds. Huiskamp (tel.:
616557) neemt pastoraal waar in wijk Noord.
Van Dedemkerk
Collecteopbrengst 20-5: Kerk en Samenleving/Diaconie: € 180,14; Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 273,37
Heilige Doop: Op zondag 3 juni hopen we ’s morgens de Heilige Doop te bedienen aan Daan Thomas Jansen, de
Berberis 7 en Christiaan Elias Hoogeveen, Ommerkanaal 21a.
Benoeming: De kerkenraad van de Hervormde Gemeente is woensdagavond akkoord gegaan met de benoeming
van mevr. ds. G.M. Arends-Alkema uit de Krim. Zij zal m.i.v. 1 juni a.s. 20 uur per week werkzaamheden voor
onze gemeente verrichten. De aanstelling is tijdelijk totdat er een nieuwe fulltime predikant is gevonden voor de
vacature van ds. van Meerveld. Mevr. ds. Arends zal zich vooral bezig gaan houden met het pastorale werk in wijk
west. Het is de bedoeling dat zij in de morgendienst van 24 juni aan de gemeente wordt voorgesteld. De kerkenraad
is blij met haar komst.
Alles Goed? In navolging van de “Kappersdienst” van januari jl. is er op 10 juni ’s morgens weer een speciale
dienst voor alle leeftijden met als thema: “Alles goed?”. De band Proud2Praise zorgt voor de begeleiding, er is een
sketch, een speciaal voor deze dienst ontworpen verrassing voor de kinderen en nog veel meer. De algehele leiding
is in handen van ds. J. van Dijk. Noteer de datum al vast: 10 juni om 9.30 uur in de van Dedemkerk!

