Zondag 28 augustus 2011
Samen gemeente
Gezamenlijke startavond christelijke vrouwengroepen: Wij nodigen u uit voor de gezamenlijke startavond, die
gepland is D.V. op woensdag 7 september in De Fontein. Om 19.45 uur staat de koffie/thee voor u klaar. Drs.
P.E.G. Wiekeraad spreekt deze avond over “Voedsel, en wat de Bijbel er over zegt”. Gasten zijn van harte welkom.
Opendeurdienst: Vanavond is er een opendeurdienst. Deze dienst wordt gedaan in het dialect!! Dus echt een andere
dienst. Voorganger: ds. G. Kobes uit Ommen. Medewerking wordt verleend door Bertus en Femmy Winter
(Lutten). We hopen op een goede opkomst en een fijne dienst.
Gratis e-card in ziekenhuis: Het is mogelijk om bij de Isala Klinieken in Zwolle gratis een kaartje bij de opgenomen
patiënten te laten bezorgen op hun kamer. Deze kaarten kunnen via de website van het ziekenhuis besteld worden.
Zie www.isala.nl.
Benefietconcert: Het College van Kerkrentmeesters organiseert i.s.m. Stichting “Musica Oost-West” een
benefietconcert Musica Nostalgia op zaterdag 3 september in de Kerk an de Hoofdvaart. Aanvang 19.30 uur.
Entree: € 10,00 p.p. Musica Nostalgia bestaat uit Natalyia Mizinova – domra, Dina Belinski – sopraan, Yuliya
Ponomoryova – piano en Iryna Ryabova – alt/mezzosopraan. Musica Nostalgia neemt u mee op een prachtige
muzikale reis door Rusland en Oekraïne. Uit de muzikale activiteiten tracht Stichting “Musica Oost-West” geld te
genereren ten behoeve van dit weeshuis. Contactpersoon: C.K.P. Koning, tel. 0597-532485 of
ckp.koning@home.nl.
Cabaretier te gast in jeugddienst: Zondagavond 4 september is Kees Versteeg, de winnaar van het christelijk
cabaretfestival Kleinzalig 2008, te gast in onze kerk. “Mooi is anders” is de naam van zijn tweede voorstelling die
gaat over uiterlijke schoonheid en innerlijke leegheid. Dit doet hij met opmerkelijke en soms pijnlijke eerlijkheid,
sterke liedjes en droge, diepzinnige humor. Een programma vol leegheid en inhoud. Nieuwsgierig? De dienst start
om 19.00 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat

Kerk Hoofdvaart.
Heilige Doop: Op zondag 4 september a.s. hopen we in de morgendienst de Heilige Doop te bedienen aan Lynde
Menzo, Cavaljéstraat 7, Hendrik Johannes Bram Hoogeveen, Mahlerstraat 42 en Aloys Janey Eilert,
de Magnolia 41.
Huwelijk: Kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk is aangevraagd door Rick van Triest en Kiertina
van Triest-Zomer, Rozenstraat 5 op vrijdag 2 september om 14.00 uur in de Hervormde Kerk met als
voorganger ds. J. van Dijk.
Geboortebericht: Intens gelukkig zijn Hanja en Ernst-Jan Bach met de geboorte van hun zoon Gabriël Noël op 18
augustus 2011. Het adres is Havikstraat 17. Van harte feliciteren we dit gezin!
Jubileum: Op donderdag 1 september a.s. hopen Ab en Wolly Wesselink-Bennink, Asterstraat 36, 7701 EX
Dedemsvaart hun 50-jarig huwelijk te gedenken. Van harte gefeliciteerd!

Kerkbladbezorging: Woensdagmorgen a.s. liggen de kerkbladen met eventuele post klaar in het Kruispunt om
bezorgd te worden.
Koffiedrinken: Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie in de
Fontein.

Kerk Wilhelminastraat.
Waarneming ds. Huiskamp: In de periode van 20 augustus t/m 11 september is ds. G.B. Huiskamp niet beschikbaar.
Voor pastorale bijstand in Wijk Zuid neemt ds. van Rheenen waar. (tel. 038-3374368 of 06-48634432)

