Zondag 6 juni 2010

Samen gemeente
Het staat in de Samenspraak, maar ter herinnering: volgende week zondag, 13 juni, is er 's morgens geen dienst in
het GKC. Er is een gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk, waarin we het Heilig Avondmaal vieren. 's Avonds is er in
beide kerken dienst. In de Gereformeerde Kerk vieren we dan de Maaltijd van de Heer in de lopende vorm.
Taizéliederen zingen. A.s. maandag 7 juni gaan we weer Taizéliederen zingen. Marjanne Visscher zal ons helpen om de
liederen meerstemmig te zingen. Van 18.45-19.45 uur is een ieder welkom in het GKC.
Philadelphiadienst. Zondag 13 juni is er om 15.00 uur een dienst in de "Ontmoetingskerk" aan de Burg. Backxlaan 269 te
Nieuwleusen. Voorganger is ds. T.M Koetsier-Modderman. Na afloop gezellig napraten met koffie/thee/fris. Komt allen!
Basiscatechese: Voor de allerlaatste keer dit schooljaar basiscatechese voor groep 7 en 8. Je bent van harte welkom op
13 juni in de Fontein (in het GKC is geen kerkdienst vanochtend). Ingang naast de voordeur van de koster. Het begint om 9.30
uur. Met de zegen zullen we weer in de kerk zijn.
Groeten van Anja, Erna, Carlein en Alice.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Vakantie. Ds. Huiskamp is in verband met vakantie afwezig van 29 mei t/m 27 juni. Indien bijstand in het pastoraat gewenst
is, kunt u tijdens deze afwezigheid een beroep doen op ds. P.J. de Buck.
Gezocht. Na jarenlang rondbrengen van "de Samenspraak", is één van de bezorgers nu gestopt. Wie wil 11 keer per jaar dit
mooie werk voortzetten in de Egelantier; Rozenheim en alle andere rozen? Graag even een telefoontje naar
Bert van Faassen, tel. 616166.
Stuurgroep Fondsenwerving. Wij staan weer paraat om de goederen voor de komende Fancy Fair bij u op te halen. Alles
wat, naar inzicht van de Stuurgroep, verkoopbaar is nemen wij mee. U kunt contact opnemen met onze ophaaldienst, t.w.:
Dick Olde, tel. 638569 of b.g.g. Freek Lamberink, tel. 614668 of tel. 06-50424196.
Zangdienst. Zondagavond 20 juni. Er zal veel worden gezongen. Het thema van deze dienst is Vader, met een hoofdletter.
Gemeenteavond. De kerkenraad ven de gereformeerde kerk nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op woensdag
16 juni in het GKC. Uitnodigingen liggen in de hal.

Kerk aan de Hoofdvaart
Huwelijk.
- Op vrijdag 11 juni hopen Jeroen Duiven en Imre Pothof, Cavaljéstraat 2, naar onze kerk te komen om een zegen over hun
huwelijk te vragen. Deze dienst begint om 13.30 uur en zal worden geleid door ds. J. van Dijk. We wensen het bruidspaar een
fijne trouwdag en Gods zegen voor de toekomst.
- Op vrijdag 11 juni a.s. hopen Michael Hullegie en Heidi Brink te trouwen. De kerkelijke inzegening van hun huwelijk is om
15.00 uur. In deze dienst zal ds. J. van Meerveld voorgaan. Wij wensen hen een goede en gezegende dag toe en Gods zegen
over hun huwelijk. We hopen dat zij zich in onze gemeente thuis zullen gaan voelen. Het adres is Wilhelminastraat 42.
Doopdienst: vanmorgen worden op hun belijdenis gedoopt: Alie Winters-Jager, Marriel Hiddes-Bruin en
Melanie Schokker-Valk met haar kinderen Joey en Wesley.
H.V.G. Tabitha. Tabitha gaat weer fietsen en wel op donderdag 10 juni a.s. Wij vertrekken om 13.00 uur vanaf de Fontein.
Heeft u zin om mee te gaan? Gewoon doen! Wij hopen op een gezellige fietsmiddag. Informatie: tel. 613302.

