Zondag 9 augustus 2015
Vakantie ds. van Dijk. Tijdens de vakantie van ds. J. van Dijk van 20 juli t/m 11 augustus kan een beroep worden gedaan op
de aanwezige collega’s wanneer bijstand van een predikant gewenst is.
Vakantie ds. Huiskamp. Afwezig vanaf zaterdag 8 t/m zondag 30 augustus. Indien nodig vervangt één van de aanwezige
collega's.
Opbrengst gezamenlijke collecten 2 augustus:

Plaatselijk Kerkelijk Werk/Vieren € 437.47
Kerk & Samenleving / Diaconie € 291,75.

Fancy Fair. Op zaterdag 22 augustus a.s. vindt de 11e Fancy Fair in De Antenne aan de Wilhelminastraat plaats.
Het belooft evenals voorgaande jaren weer een geweldig veelzijdig evenement te worden. Een dag voor jong en oud.
Vanaf 9.30 tot 15.30 uur is iedereen van harte welkom.
Jaarlijkse feestavond georganiseerd door de Activiteitencommissie. Houd vrijdagavond 4 september vrij in uw/jouw
agenda voor de jaarlijkse feestavond! Deze avond staat in het teken van onze zuiderburen. Opgave voor deze avond bij
Cindy Holtvoort - tel. 612509, Jaap van Laar - tel. 614583 of Jan Vogelzang - tel. 615348.
Oproep fruitpluk. De familie Balk in Kraggenburg wil weer graag in september gebruik maken van de ploeg fruitplukkers
en -pluksters. Nieuwe mensen zijn altijd welkom, graag opgeven voor 1 augustus a.s. Naar verwachting begint de pluk rond
15 september. De plukdagen zijn woensdag en vrijdag. Alle informatie en opgave bij Marry Brand, tel. 638611. Doe mee en
geniet van een dag buiten in de boomgaard. De afgelopen jaren zijn er mooie bedragen bij elkaar geplukt voor de kerk.
Verhuizen? Wij helpen! Vaak worden al overtollige meubels etc. ter beschikking gesteld voor de Fancy Fair. Als extra
service voor verhuizende mensen kunnen vrijwilligers ook de werkzaamheden doen om de woning weer kant en klaar op te
leveren aan de woningbouwvereniging of toekomstige koper. Denk hierbij aan: verwijderen vloerbedekking, gordijnen en
behang, gaten in muren dichtmaken. Uiteraard tegen een vooraf overeengekomen prijs of uurtarief. Dit bedrag gaat naar de
stuurgroep Fondsenwerving. Voor info kunt u contact opnemen met D. Olde, tel. 638569 of D. Starke, tel. 614568.
Israëlreis 2016: Graag wil ik u nog even attenderen op de voorgenomen reis, die gepland staat in mei 2016 naar Israël.
Wanneer u interesse heeft (dat schept nog geen enkele verplichting) wilt u dit dan even door geven aan ds. Bart Breunesse
(voor meer info zie De Samenspraak).

