Zondag 27 juni 2010

S.O.W.
Boottocht. De fotograaf heeft de foto`s klaar. U kunt ze vandaag, tijdens het koffie drinken, bekijken in de Fontein.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Vakantie. Ds. Huiskamp is in verband met vakantie afwezig van 29 mei t/m 27 juni. Indien bijstand in het pastoraat
gewenst is, kunt u tijdens deze afwezigheid een beroep doen op ds. P.J. de Buck.
Stuurgroep Fondsenwerving. De totaalopbrengst van de acties in 2009 is: € 10.856,00 met de volgende
specificatie: Fancy Fair: € 5916 , Fruit plukken: € 2585 , Oliebollenactie december: € 1555 .
Allen die hieraan hebben bijgedragen: Hartelijk Dank!
Kraambezoek. I.v.m. vakantie kunt u van 1 t/m 12 juli bij Lucy Couvée een boekje ophalen als u in uw wijk op
kraambezoek gaat. Haar adres is: Havikstraat 39, tel. 613512.

Kerk aan de Hoofdvaart
Vakantie. Van 3 t/m 31 juli heeft ds. J. van Meerveld vakantie. Voor dringende pastorale bijstand kunt u een
beroep doen op ds. J. van Dijk.
Welkomstdienst 27 juni. Vanmorgen staat de dienst in het teken van de begroeting van de kinderen die afscheid
nemen van de KND. Aan deze dienst werkt de KND mee, maar ook “Juf Willemijn”. Zij speelt gitaar en piano en
zingt alleen en met alle kinderen. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de Fontein.
Collecte uitgang. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de werkgroep HONGARIJE. Wij willen de collecteopbrengst gebruiken voor het volgende transport van kleding. De onkosten daarvan zijn € 1000,-Wilt u ons helpen dit financieel mogelijk te maken? Alvast hartelijk dank!
Kerkbladbezorging: woensdag, 30 juni liggen de kerkbladen met de eventuele post klaar in het Kruispunt om
rond gebracht te worden.
Heilige Doop. Op zondag 4 juli hopen we de Heilige Doop te bedienen aan Carola Naber, de Aak 151 en aan
Lieke Esther Kok, A. van der Horststraat 21.
Jeremiëren in juli. Kennen we nog de uitdrukking dat iemand voortdurend loopt te jeremiëren? Meestal vinden wij
het geen prettige mensen, want ze lopen voortdurend te klagen en te jammeren. Het heeft een negatieve lading.
Het werkwoord jeremiëren stamt van de profeet Jeremia. Maar was hij eigenlijk wel een jammeraar? En welke
bedoeling had hij met zijn gejeremieer? We hopen het in juli in vier diensten te ontdekken.
Vier zondagochtenden, t.w. 4, 11, 18 en 25 juli, lezen en overdenken we gedeelten uit het boek Jeremia. U bent
van harte welkom!

