Zondag 29 april 2012
Hongarije Werkgroep: Onze zustergemeente in Kisoroszi heeft het momenteel financieel erg moeilijk. Een (extra)
bijdrage voor de kerk is voor hen niet mogelijk. De nood is momenteel zo hoog dat ze de opbrengst van de collecte
gebruiken om de meest noodzakelijke rekeningen te betalen.
U begrijpt dat wij als werkgroep proberen te helpen waar we kunnen, waaronder het onder de aandacht brengen van
de collecte die bestemd is voor de Werkgroep.
Op 13 mei is de opbrengst van de collecte van de diaconie bestemd voor de Hongarije werkgroep.
Wij hopen dat u onze zustergemeente financieel wilt helpen.
Verzoekplatenprogramma: Dinsdagmorgen 1 mei vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor de luisteraars van de kerktelefoon en de kerkomroep, deze keer gepresenteerd door
Renske Bakker. Verzoekjes kunnen worden aangevraagd voor de 15e van de maand bij Janny Prinsen, tel. 612644
Jeugddienst: Op zondag 6 mei vindt er ’s avonds in kerkelijk centrum “De Antenne” weer een jeugddienst plaats.
Deze is voorbereid door een catechisatiegroep van 15 en 16-jarigen. Het thema is: “Laat je horen!”.
Dit thema is afgeleid van het thema “Thank you for the music”, dat tijdens de catechisatiebijeenkomsten centraal
stond.
Je kan je natuurlijk op vele manieren laten horen: dat zullen we ook merken tijdens de dienst. We hopen in ieder
geval dat er iets in beweging gezet zal worden. Ds. Gerlof van Rheenen gaat voor, de vocals van de EPN-band
werken mee en Luco Hans begeleidt de meeste liederen op de piano. De dienst begint om 19.00 uur. Iedereen is
uiteraard van harte welkom! Neem vrienden, vriendinnen, familie, etc. vooral mee!
Anders Kerken: Zondag 13 mei is het weer zover, een Anders Kerken dienst met het thema "Pluk de dag"
Anders is ook dat de dienst dit maal gehouden zal worden in de 'van Dedemkerk' aan de Hoofdvaart met als
voorganger ds. van Dijk. De dienst begint om 10.30 uur en vanaf 10.00 uur is er gelegenheid voor koffie, thee en
fris. Zoals gebruikelijk is er weer oppasdienst aanwezig en is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 6. Jong en oud
zijn weer van harte welkom!
Vacature: De SOW jeugddienstcommissie is met spoed op zoek naar enthousiaste jonge mensen om de commissie
vanaf september te versterken! Vind jij het leuk om samen met andere een jeugddienst in elkaar te draaien, dan ben
jij degene die we zoeken. Misschien word jij dan wel verantwoordelijk voor het zoeken van een dominee, een leuke
band, een presentatie of het bedenken van een creatief thema. We zijn zowel voor als achter de schermen mensen
nodig. Voor meer informatie kun je terecht bij Renate van der Vecht (justrenate@hotmail.com)
De Antenne
Belijdenis en doop: Vandaag hopen we in de Antenne vier kinderen te dopen, n.l.
Jesse Niezink, geboren op 7 januari. Jesse is de zoon van Hilbert en Janny Niezink-Hengelaar, De Blauwe Zegge
71. Zowel Hilbert als Janny hopen in deze dienst belijdenis van hun geloof af te leggen.
Fenna Marleen Snoek, geboren op 23 januari. Fenna is de dochter van David en Irma Snoek-Batterink,
Oud-Avereest 31a. ook Irma hoopt in deze dienst belijdenis van haar geloof af te leggen.
Manon Anje Jacenda Huser, geboren op 10 februari. Manon is de dochter van Rico en Astrid Huser-Scholing,
Verlengde Elfde Wijk 16.

Jasmijn Zuidema, Jasmijn is geboren op 8 april Jasmijn is de dochter van Marc en Marjanne Zuidema en het zusje
van David, De Wederik 8.
Gezocht: - diaconaal medewerkers (m/v), taakomschrijving: ongeveer als diaken, maar geen
kerkenraadsvergaderingen,
wel diaconie. Lijkt het u iets, vertel het de scriba.
-scriba beleidszaken (m/v), dit houdt in: wel kerkenraadsvergadering en moderamen. Geïnteresseerd?
voor info vraag Huib Visscher.
Stuurgroep Fondsenwerving: Is weer volop 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
Van Dedemkerk
Collecteopbrengst 22 april 2012: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 463,00 Kerk en Samenleving/ Diaconie € 468,26
Vacaturetijd: Ds. J.van Meerveld is tot 6 mei werkzaam in onze gemeente. Wanneer er situaties zijn waarin
bijstand van een predikant is gewenst kunt u contact met hem opnemen. De komende week heeft ds. J.van Dijk
namelijk een vrije week. Vanaf 6 mei geldt dat ds. J.van Dijk het aanspreekpunt is voor pastorale mededelingen
vanuit Wijk West en voor suggesties voor bloemengroet.
Consulentschap: In overeenstemming met de Kerkorde moeten in kerkenraadverband de drie ambten aanwezig
zijn: ouderling, diaken en predikant. Na het vertrek van ds. J. van Meerveld blijft deze situatie kerkordelijk intact,
omdat ds. J.van Dijk werkzaam blijft in onze gemeente. Het Breed Moderamen van de Classis zal dan ook geen
consulent aan ons toewijzen. De kerkenraad hoopt z.s.m. een tijdelijke parttime invulling te realiseren.
Verjaarsvisite 75+: Gemeenteleden die hun verjaardag hebben gevierd in de maanden maart en april en daarbij 75
jaar of ouder zijn geworden hebben een uitnodiging ontvangen voor een verjaarsvisite op woensdag 9 mei (dus niet
de eerste woensdag van mei!) vanaf 10.00 uur in de Fontein. Van harte welkom!

