Zondag 31 juli 2011
Samen gemeente
Muziekprogramma. A.s. dinsdagmorgen vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma
voor de luisteraars van de kerkradio. Het programma wordt deze keer gepresenteerd door Tieme Bokxem.
Fonteindienst. Vanavond om 19.00 uur zal in de Fonteindienst, Zondag 3 van de Catechismus aan de orde komen.
We lezen daarin, dat mensen (wij?) niet bekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Die stellige
uitspraak heeft velen tot in het diepst van hun ziel geraakt. Soms heeft het hen voor het leven getekend.
De psychologe Aleid Schilder, dochter van professor Schilder van de vrijmaking, geraakte er door in depressie.
“Hulpeloos, maar niet schuldig” heeft zij haar boek genoemd .Goed en kwaad in ons dagelijks leven en ons aandeel
daarin. Daar willen we over nadenken. Na afloop is er gelegenheid om onder een kop koffie nog even na te praten
en elkaar te ontmoeten.

Kerk Hoofdvaart
Vervanging:
In de periode van 23 juli tot 21 augustus is ds. J. van Meerveld niet beschikbaar. Indien pastorale bijstand gewenst
is, kan contact worden opgenomen met ds. J. van Dijk.

Kerk Wilhelminastraat
Waarneming ds. van Rheenen.
In de periode van 17 juli tot en met 14 augustus is ds. van Rheenen niet beschikbaar. Voor pastorale bijstand in wijk
Noord neemt ds. Huiskamp waar, tel. 616557.
Stuurgroep Fondsenwerving: Op 27 augustus a.s. houden we weer onze traditionele Fancy Fair waar, zoals u weet,
gebruikte goederen worden verkocht voor onze kerk. Onze ophaaldienst staat paraat om deze goederen bij u te
komen ophalen die u voor deze actie hebt bestemd. Laat het niet op de laatste weken aankomen! Alle goede en
verkoopbare artikelen zijn welkom. Met name vragen we aandacht voor goed kinderspeelgoed. Dit blijkt elk jaar
weer succesvol te zijn.
U kunt bellen naar de volgende personen: Dick Olde, tel. 638569 of Freek Lamberink, tel. 614668 of 06-50424196.

