Zondag 29 juli 2012
De Samenspraak. De redactie van De Samenspraak onderzoekt de mogelijkheden van een digitale versie van
De Samenspraak en wil daarvoor graag weten hoeveel mensen daadwerkelijk belangstelling hebben voor een
digitaal abonnement. Bent u/jij geïnteresseerd, stuur dan voor 15 augustus 2012 een email naar:
de.samenspraak@gmail.com. Op basis hiervan kunnen we in overleg met het College van Kerkrentmeesters
een besluit nemen. Let wel: de papieren versie blijft bestaan.
Stuurgroep Fondsenwerving. Zaterdag 25 augustus nadert nu snel. Dat betekent dat we vanaf nu bezig zijn
de puntjes op i te zetten voor de 8e Fancy Fair. Wel dient u er rekening mee te houden dat we de laatste week
(20 t/m 24 augustus) vanwege de enorme drukte de goederen niet meer kunnen ophalen. Mocht u dus nog goederen
hebben staan voor de Fancy Fair, laat ons dat dan weten voor 18 augustus.
Ophaaldienst: Dick Olde, tel. 638569 of Freek Lamberink, tel. 614668 of 06-50424196.
Wij hopen u allen te mogen begroeten op 25 augustus. Het wordt weer een fantastische dag en voor de kinderen
hebben we weer enkele nieuwe attracties samengesteld. De Fancy Fair is van 9.30 uur tot 15.30 uur.
De Antenne
Collecteopbrengst 22 juli: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 239,22; Kerk & Samenleving/Diaconie: € 168,46.
Van Dedemkerk
Collecteopbrengst 22 juli: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 262,58; Kerk & Samenleving/Diaconie: € 207,44.
H.V.G. 'Tabitha'. Zo midden in de vakantietijd, willen wij elkaar weer ontmoeten op donderdag 9 augustus om
10.00 uur in De Fontein, onder het genot van een kopje koffie of thee. U krijgt dan ook het programma voor het
nieuwe seizoen. Dit alvast ter voorbereiding op de gezamenlijke startavond. Ontvang allen de hartelijke groeten
van het bestuur.
Vakantie Kerkelijk Bureau. In verband met de vakantie is het Kerkelijk Bureau gesloten van 13 t/m 31 augustus.
Collectebonnen zijn ook te verkrijgen bij koster A. Prinsen. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met
de heer J. Tinholt, De Hazelaar 6, tel. 615321.
Koffiedrinken. Wist u dat ook in de zomermaanden op woensdagmorgen er altijd koffie/thee voor u klaar staat
in Het Kruispunt? Wij hopen u te ontmoeten. U kunt ons vanaf de Hoofdvaart en vanaf de Zach.Tijllaan bereiken.
Tot ziens.

