Zondag 2 september 2012
Hemels gelag: Zondagavond 16 september vindt er vanaf 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur in de Antenne een
bijzondere dienst plaats met als thema: “Iedereen een tweede kans?”. Krijgt iemand die in de fout is gegaan een
tweede kans, verdient hij of zij dat, gunnen wij hem of haar dat? Er is een verrassende opstelling, er zijn momenten
voor onderlinge gedachtenwisseling, persoonlijke verhalen, stilte voor bezinning en gebeden en er is een gast aan de
“stamtafel”: pastoor Erik Verheijen van de tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug. De muzikale omlijsting wordt
verzorgd door het duo Ruach Musterion uit Dedemsvaart. Zij zingen eigentijdse, Nederlandstalige liederen. De
algehele leiding is in handen van ds. J. van Dijk.
Startavond Vrouwenverenigingen 5-9: We beginnen het verenigingsseizoen met een gezamenlijke startavond.
Spreker is deze keer de arts en predikant dhr. J. Breetvelt uit Deventer. Hij behandelt het onderwerp: Hoe vrouwen
omgaan met het Aids epidemie in Afrika. De avond begint om 19.45 uur in de Antenne. Belangstellenden zijn van
harte welkom.
Fancy Fair: De opbrengst van de 8e Fancy Fair is 9100 euro! Het hoogste bedrag tot nu toe. Elk jaar is het weer
spannend of het voorgaande jaar zal worden overtroffen. En ja, dit jaar hebben we het weer gerealiseerd. Dank aan
alle medewerkers en bezoekers die hebben meegeholpen om deze dag tot een groot feest te maken. De winnaar van
de ballonvaart (gratis beschikbaar gesteld door Wim van de Kolk) is René Grijsen, de Magnolia. De winnaar van de
boodschappenkar raden is fam. Hilberdink, Zwiersstraat.
Feestavond 2012: Reserveer 7 september in uw agenda! Op die datum willen wij onze jaarlijkse feestavond houden
voor iedereen die betrokken is bij onze kerk. We hopen op mooi weer want onze barbecue mag niet uit gaan tijdens
het grillen van het vlees. Het wordt dus weer een ouderwets gezellig feest met spel en lekker eten. Wij wensen jullie
een warme en goede zomer toe en tot 7 september. U kunt u voor deze avond opgeven bij de fam. Zwiers, tel.
612403 of bij de fam. Menzo, tel. 615193. De activiteitencommissie.
Startzondag: Zondag 9 september is het weer landelijke startzondag. Ook dit jaar hebben we een dienst en nadien
een programma voor een ieder bedacht. Eerdere jaren waren er een aantal workshops die je kon volgen, dit jaar is er
een geheel ander programma! Want…we hebben een aantal spelletjes, volleyballen en andere activiteiten voor jong
en oud in het programma. Vanaf 10.00 uur staat er koffie/thee/ranja klaar bij de van Dedemkerk. De kerkdienst
begint om 10.30 uur en nadien begint het volleybaltoernooi om ongeveer 12.00 uur in de tuin van de Van
Dedemkerk. Tot ziens op 9 september. Groet, startzondagcommissie en het PKN Volleybal team.
De Antenne
Collecteopbrengsten:
19-8: Kerk en Samenleving: € 327,00, Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 173,00
26-8: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 256,00, Kerk en Samenleving: € 209,00
Vakantie: Van 17 augustus t/m 9 september is ds. G.B. Huiskamp afwezig in verband met vakantie. Voor
dringende pastorale ondersteuning kunt u terecht bij ds. B.G. Breunesse, tel. 0523-234818
Huwelijk: Op 14 september a.s. willen Han van der Haar en Anneke Hakkers elkaar het jawoord geven. Indien er
geen wettige bezwaren worden ingediend zal Gods zegen over hun huwelijk worden gevraagd in een dienst die
plaatsvindt in Kerkelijk Centrum “de Antenne” om 14.30 uur. Voorganger: ds. G.B. Huiskamp.

.
Van Dedemkerk
Collecteopbrengst:
26-8: Kerk en Samenleving/Diaconie: € 267,03, Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 258,64, Opendeur: € 160,20
Heilige Doop: Vanmorgen hopen we de Heilige Doop te bedienen aan Daan op ten Berg, Cavaljéstraat 13 en aan
Jo-Anne Alien Telman, de Lisdodde 24.
Bezichtiging: Vanmorgen na de doopdienst hopen we er even bij stil te staan, dat er achter de kerk, in de tuin en in
het kerkenbos het afgelopen jaar veel werk is verzet. Graag nodigen wij iedere kerkbezoeker van deze morgen uit
voor een korte en informele bijeenkomst in de tuin achter de kerk. Onder het genot van een kopje koffie of thee of
een glaasje fris (met wat lekkers erbij) zal er dan een onthulling plaats hebben.
Hopelijk morgen wij ook u begroeten.
Reisje Hervormde Vrouwendienst: Op donderdag 13 september 2012 is het reisje van de HVD voor de
medewerk(st)ers en hun partners. De reis gaat dit jaar naar het “Veenpark” te Bargercompascuum. We vertrekken
om 9.00 uur vanaf de kerk. Bij aankomst krijgen we koffie met gebak. Er rijdt een stoomtreintje door het echte
veengebied en er vaart een turfschip van het ene dorpje naar het andere. Het lunchpakket tussen de middag wordt
verzorgd door het bestuur. Tegen vieren rijden we naar de “Rheezerbelten” waar we pannenkoeken gaan eten. De
kosten zijn 35 euro p.p. U kunt zich opgeven t/m 9 september bij Janny Naber, tel. 614996 of Henny v.d. Vegt, tel.
614616.
Verjaarsvisite: Woensdagmorgen 5 september verwachten we alle jarigen die in juli of augustus 75 jaar of ouder
zijn geworden. We beginnen om 10.00 uur in de Fontein. Het belooft weer een gezellige verjaarsvisite te worden.

