Zondag 18 juli 2010
Samen gemeente.
World Servants: Op 12 juli zijn wij vertrokken vanaf Eindhoven naar Jasinja/ Oekraine. Wij gaan daar een school
verder afbouwen en organiseren het kinderwerk.
Op 30 juli hopen wij weer gezond en wel op het vliegveld van Eindhoven te landen.
Kunt u niet zolang wachten op alle verhalen/ foto's kijk op www.wsdedemsvaart.nl voor het laatste nieuws.

Kerk aan de Wilhelminastraat.
Gastpredikanten. Vanwege het vertrek van ds. P.J. de Buck hebben we de komende tijd veel gastpredikanten
nodig. Het is niet gemakkelijk zoveel preekbeurten ingevuld te krijgen. Kent of weet u nog een predikant, die wel
een keer zou willen voorgaan in onze kerk, laat het dan even weten aan Wim Vrieling, telefoon 0523-613304
of per mail wimvrieling@hetnet.nl
Vakantie: ds. De Buck heeft vakantie van 10 juli t/m 8 augustus vakantie. Indien bijstand van een predikant
gewenst is kunt u zich wenden tot ds. G.B. Huiskamp, tel. 616557.

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.
Muziek in de dienst: Vanmorgen werkt de familie Prinsen uit Swifterbant muzikaal mee aan de dienst. Zij spelen
trompet en trombone. Gastorganist Ab Kristiaans uit Hardenberg zal het orgel bespelen in deze derde dienst
rondom Jeremia.
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!

Zondag 25 juli 2010
Samen gemeente
Diakonie: Het gezamenlijke eten is de volgende keer op vrijdag 30 juli in de Fontein.
Om 18.00 uur bent u van harte welkom!
Als u zich nog wilt opgeven, dan kan dat tot woensdag 28 juli bij: Alie van Laar, tel. 614583 (na 19.00uur).
De kosten zijn € 3,--

Kerk aan de Wilhelminastraat

Gastpredikanten. Vanwege het vertrek van ds. P.J. de Buck hebben we de komende tijd veel gastpredikanten
nodig. Het is niet gemakkelijk zoveel preekbeurten ingevuld te krijgen. Kent of weet u nog een predikant, die wel
een keer zou willen voorgaan in onze kerk, laat het dan even weten aan Wim Vrieling, telefoon 0523-613304 of per
mail wimvrieling@hetnet.nl

Vakantie: ds. De Buck heeft vakantie van 10 juli t/m 8 augustus vakantie. Indien bijstand van een predikant
gewenst is kunt u zich wenden tot ds. G.B. Huiskamp, tel. 616557.

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.
Jeremiëren in juli: Vandaag de vierde en laatste dienst rondom Jeremia. In de eerste dienst ging het over
Zondag, maandag…. Als ons handelen en spreken op zondag en maandag in ons leven een eenheid vormen
bouwen we aan een stevig fundament.
De tweede dienst had als thema Een steen in een rivier… Ondanks tegenstand en aanvechtingen moeten we
vasthouden aan God. Niet in negativisme en moedeloosheid vervallen, maar positief blijven en volharden. Al
hebben wij het gevoel dat wat wij doen een druppel op een gloeiende plaat is, toch is het in Gods ogen een steen
die in een rivier wordt gelegd en daardoor de loop van het water voorgoed beïnvloedt.
Zachte heelmeesters luidde het thema van afgelopen zondag. Leef bij moeilijkheden niet in valse illusies, maar
pak je leven weer op en vertrouw erop dat God je dragen zal. Indrukwekkend in deze dienst was het persoonlijk
aandragen van de voorbeden
.
Vanmorgen de laatste van vier diensten: Jeremiëren… De kinderen kleuren tijdens de preek voor in de kerk aan
een kleurplaat van Jeremia. In deze dienst zullen we kennis maken met enkele elementen uit Jeugddiensten die
daar altijd als heel bijzonder worden ervaren. Het betreft de gebeden, die door gebruik van licht en stilte bijzonder
veel indruk kunnen maken. Laat u er door verrassen en beleef het mee.

Zondag 1 augustus
Samen gemeente
Er zijn geen mededelingen deze week.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Vakantie: Ds. De Buck heeft vakantie van 10 juli t/m 8 augustus. Indien bijstand van een predikant gewenst is,
kunt u zich wenden tot ds. G.B. Huiskamp, tel. 616557.
Gastpredikanten. Vanwege het vertrek van ds. P.J. de Buck hebben we de komende tijd veel gastpredikanten
nodig. Het is niet gemakkelijk zoveel preekbeurten ingevuld te krijgen. Kent of weet u nog een predikant, die wel

een keer zou willen voorgaan in onze kerk, laat het dan even weten aan Wim Vrieling, tel. 613304 of per mail:
wimvrieling@hetnet.nl.
Stuurgroep Fondsenwerving. Wij staan nog steeds paraat om de goederen, voor de komende Fancy Fair op
zaterdag 28 augustus, 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.
Vorming&Toerusting. Kerk & Israël. In de Nieuwsbrief van de B. Folkertsma Stichting is te lezen dat een gratis
proefnummer van een nieuw uit te komen Tenachon aangevraagd kan worden. Stuur een e-mail naar
info@folkertsmastichting.nl onder vermelding van ‘proefnummer Tenachon’ en uw adresgegevens. De schrijvers
van het nieuwe magazine hebben een keuze gemaakt uit de duizenden Tenach-teksten die in het Nieuwe
Testament worden aangehaald. Veel van die teksten laten zien hoezeer het christendom met het jodendom is
verweven. Vaak hebben ze een alternatieve betekenis meegekregen en soms een voor het Joodse volk bij uitstek
negatieve betekenis. De auteurs laten in de nieuwe serie zien hoe deze aangehaalde teksten oorspronkelijk, in de
midrasj en door de Joodse commentatoren worden uitgelegd. De ontmoeting en confrontatie tussen religies is er
een van alle tijden. Die vond twintig eeuwen geleden plaats toen het christendom zich uit het Jodendom losmaakte
en haar eigen boek schreef. Daarom is er in het nieuw te verschijnen blad Tenachon veel aandacht voor de
actualiteit: hoe gaan we om met de grote thema’s die ontstaan op het snijpunt van religie, maatschappij en
actualiteit? Meer informatie: www.folkertsmastichting.nl. Meer over het Kerk & Israël-werk in de PKN is te vinden
op de website van de PKN.

Kerk aan de Hoofdvaart
Vakantie. Van 1 t/m 27 augustus is ds. J. van Dijk niet beschikbaar. Voor dringende pastorale bijstand kan een
beroep gedaan worden op ds. J. van Meerveld.

Zondag 8 augustus
Samen gemeente.
Samen op weg op de motor. We gaan zondagmiddag 5 september weer samen op weg op de motor. We starten
om 13.00 uur vanaf de Fontein. Wie gaat er mee? Henk en Zwaantje Zieleman, tel. 614129.
Diaconie: groentetuin. Er zijn weer voldoende groenten in de tuin. Weet u, als gemeentelid, mensen die wel een
extraatje kunnen gebruiken, dan kunt u voor hen groenten halen en bezorgen. Iedere donderdag om
18.30 uur. Waar? Groentetuin Ommerkanaal, vanaf Hoofdvaart 1e pad, 2e schuurtje rechterzijde. Ook kunt u
adressen doorgeven aan de diaconie. Voor inlichtingen: Alie Visser, tel. 616054 of Jenny Michel, tel. 638318.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Gastpredikanten. Vanwege het vertrek van ds. P.J. de Buck hebben we de komende tijd veel gastpredikanten
nodig. Het is niet gemakkelijk zoveel preekbeurten ingevuld te krijgen. Kent of weet u nog een predikant, die wel
een keer zou willen voorgaan in onze kerk, laat het dan even weten aan Wim Vrieling, tel. 613304 of per mail:
wimvrieling@hetnet.nl.
Stuurgroep Fondsenwerving. Wij staan nog steeds paraat om de goederen, voor de komende Fancy Fair op
zaterdag 28 augustus, 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.

Kerk aan de Hoofdvaart
Vakantie. Van 1 t/m 27 augustus is ds. J. van Dijk niet beschikbaar. Voor dringende pastorale bijstand kan een
beroep gedaan worden op ds. J. van Meerveld.
H.V.G. ‘Tabitha’. Donderdag 12 augustus om 10.00 uur is onze koffie-ochtend in de Fontein. Tevens wordt dan
het programma voor het komende seizoen uitgereikt. Gasten zijn van harte welkom.
Heilig Avondmaal. Volgende week zondag vieren wij in de morgen- en avonddienst het Heilig Avondmaal.

Zondag 15 augustus
Samen gemeente.
Diaconie. U heeft via de media vast al gehoord en gelezen over de ramp in Pakistan. Pakistan is getroffen door de ergste
overstromingen sinds 1929. Het dodental is naar schatting al opgelopen tot 1600. Naar schatting zijn meer dan 13 miljoen
Pakistanen getroffen. Kerk in Actie heeft een noodhulpoproep naar alle diaconieën van de protestantse gemeenten gestuurd
en gevraagd om te collecteren en te bidden voor de slachtoffers van de ramp in Pakistan. Kerk in Actie verleent hulp via een
lokale partnerorganisatie die al twintig jaar in de plaatselijke gemeenschappen aanwezig zijn. Het geld wordt besteed in het
district Khyber Pakhtoonkhwa, één van de vier provincies die het zwaarst getroffen is door het noodweer. Op dit moment
willen zij zich allereerst inzetten voor ontheemden die kampen met een tekort aan voedsel, onderdak en medische hulp. De
diaconieën hebben besloten om de collecte van deze zondag te besteden voor hulp aan de getroffenen in Pakistan. Giften
kunt u ook overmaken op bankrek.nr. 31.29.94.311 van de Gereformeerde Diaconie of op
bankrek.nr. 31.29.61.944 van de Hervormde Diaconie o.v.v. noodhulp Pakistan.
Ds. van Meerveld 25 jaar predikant. Afgelopen week, 11 augustus, was het 25 jaar geleden dat ds. van Meerveld bevestigd
werd als predikant. Wij hebben hier in besloten kring met een klein aantal mensen bij stil gestaan.
Op zaterdag 4 september (als de vakanties achter de rug zijn) zal hier uitgebreider aandacht aan worden gegeven middels
een feestelijke - korte - dienst, welke omlijst wordt met een tweetal miniconcerten van de Congolese muziekgroep
‘de Kia Singers’ en is er na afloop gelegenheid ds. en mevrouw van Meerveld te feliciteren. In de dienst werken o.a. alle
andere predikanten mee en de receptie zal in de kerktuin worden gehouden en bij slecht weer in de kerk aan de
Wilhelminastraat. Als kerkenraad hopen wij dat gemeenteleden van beide gemeenten hier in ruime getale aanwezig zullen
zijn. Zet deze datum dus nu reeds in uw agenda. Zie verder de Samenspraak van juni.
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het septembernummer is zaterdag 21 augustus 17.00 uur. S.v.p. uw kopij voorzien
van naam en telefoonnummer, zodat we in geval van vragen contact met u kunnen opnemen. U kunt uw kopij aanleveren per
email via de.samenspraak@gmail.com, maar de tekst ook in beide kerken in de daarvoor bestemde bus (gereformeerde kerk)
of postvakje (hervormde kerk) deponeren. Wilt u in de onderwerpregel de titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst
moet worden vermelden?
Vorming&Toerusting. Kerk & Israël. In de Nieuwsbrief van de B. Folkertsma Stichting is te lezen dat een gratis proefnummer
van een nieuw uit te komen Tenachon aangevraagd kan worden. Stuur een e-mail naar info@folkertsmastichting.nl onder
vermelding van ‘proefnummer Tenachon’ en uw adresgegevens. De schrijvers van het nieuwe magazine hebben een keuze
gemaakt uit de duizenden Tenach-teksten die in het Nieuwe Testament worden aangehaald. Veel van die teksten laten zien
hoezeer het christendom met het jodendom is verweven. Vaak hebben ze een alternatieve betekenis meegekregen en soms
een voor het Joodse volk bij uitstek negatieve betekenis. De auteurs laten in de nieuwe serie zien hoe deze aangehaalde

teksten oorspronkelijk, in de midrasj en door de Joodse commentatoren worden uitgelegd. De ontmoeting en confrontatie
tussen religies is er een van alle tijden. Die vond twintig eeuwen geleden plaats toen het christendom zich uit het Jodendom
losmaakte en haar eigen boek schreef. Daarom is er in het nieuw te verschijnen blad Tenachon veel aandacht voor de
actualiteit: hoe gaan we om met de grote thema’s die ontstaan op het snijpunt van religie, maatschappij en actualiteit? Meer
informatie: www.folkertsmastichting.nl. Meer over het Kerk & Israël-werk in de PKN is te vinden op de website van de PKN.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Vakantie. Ds. Huiskamp heeft vakantie van 15 augustus t/m 5 september. Indien bijstand van een predikant gewenst is, kunt
u zich wenden tot ds. P.J. de Buck, tel. 616377.
Gastpredikanten. Vanwege het vertrek van ds. P.J. de Buck hebben we de komende tijd veel gastpredikanten nodig. Het is
niet gemakkelijk zoveel preekbeurten ingevuld te krijgen. Kent of weet u nog een predikant, die wel een keer zou willen
voorgaan in onze kerk, laat het dan even weten aan Wim Vrieling, tel. 613304 of per mail: wimvrieling@hetnet.nl.
Stuurgroep Fondsenwerving. Wij staan nog steeds paraat om de goederen, voor de komende Fancy Fair op zaterdag
28 augustus, 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.

Kerk aan de Hoofdvaart
Vakantie. Van 1 t/m 27 augustus is ds. J. van Dijk niet beschikbaar. Voor dringende pastorale bijstand kan een beroep
gedaan worden op ds. J. van Meerveld.
Reisje Hervormde Vrouwendienst. Op donderdag 2 september is het reisje van de H.V.D. voor de medewerk(st)ers en hun
partners. De reis gaat dit jaar naar het Ikonenmuseum in Kampen en naar de Miniatuurhoeve in Kampereiland. We vertrekken
om 9.00 uur vanaf de achterzijde van de kerk. De kosten zijn € 30,00 p.p. U kunt zich opgeven t/m 17 augustus bij Janny de
Boer, secr., tel. 613096.

Zondag 22 augustus
Samengemeente.
Diakonie. Het gezamenlijk eten is de volgende keer op vrijdag 27 augustus in de Fontein. Om 18.00 uur bent u
van harte welkom! Als u zich nog wilt opgeven, dan kan dat tot woensdag 25 augustus bij mevr. Nelly Hilberink, tel.
614844. De kosten zijn € 3,00.
Philadelphiadienst. Zondag 29 augustus is er een dienst om 15.00 uur in de Herv. kerk, Kanaalweg Oost 59 te
Bergentheim. Voorganger is ds. G. Muilwijk. Na afloop is er koffie, thee of fris. Komt allen.
Diaconie: groentetuin. Er zijn weer voldoende groenten in de tuin. Weet u, als gemeentelid, mensen die wel een
extraatje kunnen gebruiken, dan kunt u voor hen groenten halen en bezorgen. Iedere donderdag om
18.30 uur. Waar? Groentetuin Ommerkanaal, vanaf Hoofdvaart 1e pad, 2e schuurtje rechterzijde. Ook kunt u
adressen doorgeven aan de diaconie. Voor inlichtingen: Alie Visser, tel. 616054 of Jenny Michel, tel. 638318.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Vakantie. Ds. Huiskamp heeft vakantie van 15 augustus t/m 5 september. Indien bijstand van een predikant
gewenst is, kunt u zich wenden tot ds. P.J. de Buck, tel. 616377.
Fancy Fair. Via deze weg willen wij u er nog een keer aan herinneren dat onze 6e Fancy Fair wordt gehouden op
zaterdag 28 augustus. 60 Medewerkers van onze kerkelijke gemeente hopen u en uw kinderen die dag een aantal
plezierige uren te bezorgen d.m.v diverse attracties, zoals: grote verkoop van gebruikte goederen door de
gemeenteleden bijeen gebracht, huifkartochten en veel leuke en spannende evenementen voor de kinderen.
Neemt u gerust uw vrienden of vriendinnen mee. Het belooft weer, zoals vanouds, een gezellige dag te worden.

Jeugddienst. Op zondagavond 5 september is er weer een jeugddienst. Het thema van deze dienst is:
Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker! Is geloven leuk? Veel tieners zullen hier met weinig
enthousiasme op reageren. Het zou veel makkelijker zijn als het geloof veel leuker zou zijn. Toch horen moeilijke
keuzes soms ook bij het geloof. Misschien kunnen we geloven wel veel leuker maken! Er is zóveel om blij over te
zijn. Hier gaat de eerste jeugddienst van het nieuwe seizoen over. Jong en oud is van harte welkom om de dienst
bij te wonen om 19.00 uur. Ds. Breunesse zal dan voorgaan in de kerk aan de Wilhelminastraat.

Kerk aan de Hoofdvaart
Vakantie. Van 1 t/m 27 augustus is ds. J. van Dijk niet beschikbaar. Voor dringende pastorale bijstand kan een
beroep gedaan worden op ds. J. van Meerveld.
Open-deur-dienst. Op zondag 5 september is er weer een Open-deur-dienst in de Kerk aan de Hoofdvaart te
Dedemsvaart. Voorganger deze avond is ds. P.A. van Elten uit Nieuw-Weerdinge en het gemengd koor
Hoogenweg o.l.v. Klaas Hagels verleent haar muzikale medewerking. We beginnen om 18.50 uur met samenzang.
Kerkbladbezorging. Voor 2 wijken is een nieuwe bezorg(st)er nodig. Wijk: Leeuwerikstraat-SportlaanBoekweitstraat en Karekiet, totaal 8 adressen. Mevr. Kriekjes heeft dit altijd gedaan, maar vanwege haar ziekzijn is
hier nu iemand anders voor nodig. Wijk: Noord Stegeren en Vuile Riete, totaal 4 adressen. Deze bezorging doet
mevr. Groen. Zij heeft te kennen gegeven om t.z.t. hiermee te willen stoppen. Vooral bij het winterweer is dit haar
teveel. Wie kan en wil dit werk overnemen? Het is maar 11x in één jaar. Aanmelden bij de administratie: tel.
612234.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 29 augustus
Samengemeente
Philadelphiadienst. Vanmiddag is er een dienst om 15.00 uur in de Hervormde kerk, Kanaalweg Oost 59 te
Bergentheim. Voorganger is ds. G. Muilwijk. Na afloop is er koffie, thee of fris. Komt allen.
Gezamenlijke vrouwenverenigingen. De startavond voor alle vrouwenverenigingen is woensdag 1 september. We
beginnen om 19.45 uur in de Fontein. Gastspreker deze avond is dhr. Metselaar uit Hoogeveen met het onderwerp
‘Bazuinen en trompetten uit de bijbel’. Gasten zijn hartelijk welkom.
Ds. van Meerveld 25 jaar predikant. Zaterdag 4 september is er om 15.00 uur een bijzondere dienst in de kerk aan de
Hoofdvaart waarin aandacht zal worden besteed aan het 25-jarig ambtsjubileum van ds. van Meerveld. Voor de dienst is
er gelegenheid om samen koffie te drinken en na afloop van de dienst kunt u de familie van Meerveld feliciteren in de
kerktuin (bij minder gunstig weer in de kerk aan de Wilhelminastraat). De dienst wordt omlijst met een tweetal
miniconcerten van de Congolese muziekgroep ‘de Kia Singers’, een topgroep die u zeker zal verrassen met hun
bijzondere zang. Als kerkenraad hopen wij dat gemeenteleden van beide gemeenten in ruime getale aanwezig zullen
zijn, het is een goed moment om ook elkaar weer eens te ontmoeten.
Samen op weg op de motor. We gaan zondagmiddag 5 september weer samen op weg op de motor. We starten om
13.00 uur vanaf de Fontein. Wie gaat er mee? Henk en Zwaantje Zieleman, tel. 614129.
Ouderensoos 'Antenne'. Nu de vakantieperiode voorbij is beginnen weer veel activiteiten. Zo ook de ouderensoos van
'Antenne'. Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur zijn we met een leuke en gezellige groep bij elkaar en vermaken we
ons met spel en gesprekjes. Dinsdag 7 september is onze eerste bijeenkomst in de koffiekamer van de kerk aan de
Wilhelminastraat. We willen graag met wat meer mensen dit seizoen beginnen en doen daarom een oproep aan
iedereen die met ons wil mee doen. U bent van harte welkom. De commissie ouderensoos.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Vakantie. Ds. Huiskamp heeft vakantie van 15 augustus t/m 5 september. Indien bijstand van een predikant gewenst is,
kunt u zich wenden tot ds. P.J. de Buck, tel. 616377.
Jeugddienst. Op zondagavond 5 september is er weer een jeugddienst. Het thema van deze dienst is: Makkelijker
kunnen we het niet maken, wel leuker! Is geloven leuk? Veel tieners zullen hier met weinig enthousiasme op reageren.
Het zou veel makkelijker zijn als het geloof veel leuker zou zijn. Toch horen moeilijke keuzes soms ook bij het geloof.

Misschien kunnen we geloven wel veel leuker maken! Er is zóveel om blij over te zijn. Hier gaat de eerste jeugddienst
van het nieuwe seizoen over. Jong en oud is van harte welkom om de dienst bij te wonen om 19.00 uur.
Ds. Breunesse zal dan voorgaan in de kerk aan de Wilhelminastraat.

Kerk aan de Hoofdvaart
Koffiedrinken na afloop van de kerkdienst. Vanmorgen is er gelegenheid om na afloop van de kerkdienst elkaar te
ontmoeten bij een kopje koffie in de Fontein.
Doopzitting. Op zondag 5 september is er gelegenheid om de Heilige Doop te bedienen in een dienst waarin
ds. J. van Dijk hoopt voor te gaan. De doopzitting hiervoor is op maandag 30 augustus vanaf 20.00 uur in zaal 2 van de
Fontein. Beide ouders worden daar verwacht.
Kerkbladbezorging. Woensdagmorgen 1 september liggen de kerkbladen plus de eventuele post weer klaar om rond
gebracht te worden. In verband met vakantie van de huidige bezorgers, hebben we hulp nodig voor de bezorging van de
Beethovenstraat-Bartokstraat (route 25) en de Molstraat (route 45). Wie wil dit op zich nemen?
Na de oproep van vorige week om nieuwe vaste bezorgers, werd er volop gereageerd. Aan aanmeldingen geen gebrek!
Dus het aantal bezorgers is nu weer compleet.
Verjaarsvisite. Woensdagmorgen 1 september om 10.00 uur houden wij in de Fontein de verjaarsvisite voor hen die in
juli en augustus 75 jaar of ouder geworden zijn. Ook de partners zijn welkom en degenen die op een eerdere
verjaarsvisite verhinderd waren.
Open-deur-dienst. Op zondag 5 september is er weer een Open-deur-dienst in de kerk aan de Hoofdvaart te
Dedemsvaart. Voorganger deze avond is ds. P.A. van Elten uit Nieuw-Weerdinge en het gemengd koor Hoogeweg
onder leiding van Klaas Hagels verleent haar muzikale medewerking. We beginnen om 18.50 uur met samenzang.
Kerkvisitatie. We hebben bericht ontvangen dat op 9 september onze gemeente een bezoek zal krijgen van twee
visitatoren, nl. ds. M.L. Eigenhuis en dhr. A. van Ittersum, beide uit Kampen. Vertegenwoordigers van verenigingen en
organen zullen door de kerkenraad persoonlijk worden uitgenodigd voor een gesprek in de Fontein. Gemeenteleden die
de visitatoren willen spreken worden uitgenodigd om vanaf 18.45 uur tot 19.15 uur van deze gelegenheid gebruik te
maken. Men wordt verzocht om er rekening mee te houden dat het, omwille van de tijd, een kort gesprek moet zijn. Een
gesprek met de visitatoren hoeft niet alleen klachten of grieven jegens ambtsdragers als onderwerp te hebben. Alle
zaken die de gemeente aangaan en waarvan men vindt dat de visitatoren daarvan op de hoogte gesteld moeten worden
kan men aan de orde stellen. Als afsluiting van de visitatie wordt er een kerkenraadsvergadering gehouden. Wij spreken
de hoop uit dat het bezoek van de visitatoren aan de bedoelingen en verwachtingen zal beantwoorden. Wij bidden dat
God er Zijn zegen aan zal geven.

Vanaf volgende week vindt u op de site de nieuwsbrief weer per week

