Zondag 29 mei 2011
Samen gemeente
Werelddiaconaatcollecte : Door de besmetting met hiv/aids zijn al vele kinderen in Zuid-Afrika hun ouders verloren. Deze
kinderen worden vaak in huis genomen door hun oma. Hoe moeten deze oma’s omgaan met het verdriet van de kleinkinderen
en zorgen , dat ze opgroeien tot evenwichtige volwassenen? De Aids Foundation of South Africa (AFSA) helpt hen. Want
ieder kind heeft een eigen verwerkingsproces en daarom leert AFSA de grootmoeders vaardigheden om hiermee om te gaan.
Op zaterdagen krijgen de kleinkinderen speciale workshops waarin ze allerlei basisvaardigheden leren. Voor de grootmoeders
zijn er praatgroepen waarin de vrouwen steun vinden bij elkaar. Kerk in Actie ondersteunt dit werk. Helpt u vandaag mee met
uw bijdrage aan deze collecte?
Openluchtdienst: Kom allemaal naar de openluchtdienst 5 juni aanstaande aan de achterkant van de kerk aan de Hoofdvaart
in Dedemsvaart. Het thema van de dienst is: "Is dit niet Geestig..." Geestig kun je uitleggen en bekijken op veel verschillende
manieren. Grappig, is het eerste wat dan vaak bij je opkomt. We hebben het hier nu eigenlijk over de Heilige Geest. Wat is dat
nou eigenlijk de Heilige Geest? In deze dienst hopen we de Heilige Geest met elkaar te mogen ervaren! De dienst start om
19.00 uur . Probeer een eigen stoel of picknickkleed mee te nemen. Het belooft een afwisselende en creatieve dienst te
worden met een swingende band en geen preek! Tot dan!
Fonteindienst: Op zondag 5 juni is er 's avonds géén Fonteindienst i.vm. de Openluchtdienst
Belijdeniscatechese: Maandagavond 30 mei is er om 20.00 uur belijdeniscatechisatie in de Pastorie, Hoofdvaart 5.

Kerk Hoofdvaart
Fietstocht: Op maandag 30 mei is de fietstocht van de H.V.D. voor de medewerkers en hun partners.
We verzamelen om 09:00 uur bij de consistorie. Na een kopje koffie vertrekken we voor een fietstocht van ongeveer 30 km.
Wilt u zelf voor een lunchpakket en drinken zorgen? Bij slecht weer gaat de tocht niet door.
Fietstocht. 'Tabitha' gaat weer fietsen en wel op donderdag 23 juni. We vertrekken om 9.30 uur vanaf De Fontein voor een
tocht van ca. 30 km, met een bezienswaardige onderbreking, tevens soep en broodje. De kosten zijn € 5,00 per persoon.
Opgave voor 15 juni bij mevr. T. Poeste, tel. 613778.
Verkiezingsuitslag: In de kerkenraadsvergadering van 25 mei jl. heeft de verkiezing van het moderamen plaatsgevonden.
Mevr. Ada Ruitenberg - Nijboer is gekozen tot voorzitter en mevr. Rolien Menzo -Schipper tot scriba.
Kerkbladbezorging: Woensdag liggen de kerkbladen plus de enveloppen voor Pinkster-zendingscollecte klaar in het
Kruispunt, om rond gebracht te worden.

Kerk Wilhelminatraat

Studieverlof: In verband met studieverlof van ds. Huiskamp neemt ds. van Rheenen (038-3374368 of 0648634432) waar voor
pastorale bijstand in wijk Zuid. Voor de weekenden is een aparte regeling gemaakt (zie kerkblad). Dit weekend is ds. van
Meerveld (612425) beschikbaar, het volgende weekend 4-5 juni ds. van Rheenen.

