Zondag 4 juli 2010
Samen gemeente
Muziekprogramma: 1e dinsdag van de maand via de kerkradio om 10.30 uur
JOP: Vandaag is de collecte in de dienst in de kerk aan de Wilhelminastraat en aan de uitgang bij de kerk
aan de Hoofdvaart bestemd voor JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk.
Het kinder- en jongerenwerk ligt in de vakantieperiode in veel gemeenten stil, maar het Jeugdwerk van de
Protestantse Kerk gaat in de zomer door met de organisatie en ontwikkeling van activiteiten en projecten met een
bovenplaatselijke karakter. Te denken valt aan het organiseren van (werk)vakanties of missionaire projecten
waarbij kinderen op een actieve wijze kennismaken met het Evangelie en de Bijbel.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Kraambezoek. I.v.m. vakantie kunt u van 1 t/m 12 juli bij Lucy Couvée een boekje ophalen, als u in uw wijk op
kraambezoek gaat. Haar adres is: Havikstraat 39, tel. 613512.
Beroepen: Vorige week heeft ds. P.J. de Buck een beroep ontvangen vanuit de gereformeerde kerk te Wezep.

Kerk aan de Hoofdvaart
Vakantie. Van 3 t/m 31 juli heeft ds. J. van Meerveld vakantie. Voor dringende pastorale bijstand kunt u een
beroep doen op ds. J. van Dijk.
Heilige Doop: Vandaag hopen we de H.Doop te bedienen aan Carola Naber, de Aak 151 en aan Lieke Esther
Kok, A.van der Horststraat 21. Het thema van de dienst is: “Zondag maandag…”
Verjaarsvisite : Woensdag 7 juli is er weer vanaf 10.00 uur een verjaarsvisite in de Fontein. Alle jarigen, die in mei
of juni 75 jaar of ouder zijn geworden, zijn persoonlijk uitgenodigd. Maar ook jarigen, die op een vorige
verjaarsvisite verhinderd waren zijn welkom.
Jeremiëren in juli. Kennen we nog de uitdrukking dat iemand voortdurend loopt te jeremiëren? Meestal vinden wij
het geen prettige mensen, want ze lopen voortdurend te klagen en te jammeren. Het heeft een negatieve lading.
Het werkwoord jeremiëren stamt van de profeet Jeremia. Maar was hij eigenlijk wel een jammeraar? En welke
bedoeling had hij met zijn gejeremieer? We hopen het in juli in vier diensten te ontdekken.
Vier zondagochtenden, t.w. 4, 11, 18 en 25 juli, lezen en overdenken we gedeelten uit het boek Jeremia. U bent
van harte welkom!

