Zondag 3 juni 2012
EO-jongerendag 2012: De 38e EO-jongerendag vindt plaats op zaterdag 9 juni in het Gelredome in Arnhem. Het
begint om 13.00 uur. De toegang is gratis maar het is wel noodzakelijk vooraf te reserveren. Dit kan via
eo.nl/jongerendag (€ 2,50 reserveringskosten). Ook dit jaar rijden er weer bussen naar de EO-jongerendag. Voor
informatie en opgave: Fam. Van Os, Israëlsstraat 19, tel. 616957.
Verzoekplatenprogramma. a.s Dinsdagmorgen vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor de luisteraars van de kerkomroep. Het word deze keer gepresenteerd door Renske
Bakker. Verzoekjes voor de volgende maand kunnen voor de 15e van de maand worden aangevraagd bij Janny
Prinsen, tel. nr. 612644.
Jeugddienst: Thema: “Singing bee”. Het is alweer bijna zomer! Dat betekent dat de zomervakantie er weer aan
komt. Wat kijken we daar naar uit! Vandaag is er weer een jeugddienst. Met elkaar beginnen we alvast met het
inluiden van de vakantie! Dit willen we doen met een openlucht dienst! Wanneer het weer het toelaat, zal deze
plaatsvinden op het grasveld achter de van Dedemkerk aan de Hoofdvaart. Om 18.30 uur starten we met een lekker
ijsje, wat te drinken en gezellige activiteiten voor jong en oud. Neem allemaal een picknickkleed of een stoel mee.
Mocht het slecht weer zijn, dan mag je je picknickkleed en stoel thuislaten en gaan we in de kerk zitten. De groep “I
seek” zal de dienst muzikaal begeleiden. Een onderdeel van de dienst is een Sing-in. Dit houdt in dat jullie zelf mee
mogen beslissen wat er gezongen gaat worden tijdens de dienst. Ds. J. van Dijk laat je kiezen uit een van zijn
preken. We kijken naar je uit! De dienst in de Fontein van die avond is verplaatst naar de Antenne.
Stuurgroep Fondsenwerving: We zijn weer volop bezig met de voorbereidingen voor de komende Fancy Fair op
zaterdag 25 augustus a.s. Er is grote behoefte aan gebruikte goederen die op die dag kunnen worden verkocht. Met
name kinderspeelgoed en boeken zijn van harte welkom, maar natuurlijk ook alle overige goederen die verkoopbaar
zijn. U hoeft alleen onze ophaaldienst maar te bellen en ze komen het bij u ophalen. Omdat we vorig jaar alle
overgebleven goederen hebben geschonken aan organisaties met goede doelen (kerk, gehandicapten) beginnen we
dit jaar weer met niets. Voor uw informatie nog even de telefoonnummers van onze ophaaldienst: Dick Olde, tel.
638569 en Freek Lamberink, tel. 614668 of 06-50424196.
De Antenne
Collecteopbrengst Pinksterdagen: Plaatselijk Kerkelijk Werk Kerk: € 455,- ; Kerk in Actie: € 416,-.
Zending: € 51,Waarneming: Van 28 mei tot en met 10 juni heeft ds. van Rheenen verplichte nascholing. Ds. Huiskamp (tel.:
616557) neemt pastoraal waar in wijk Noord.
Kinderoppasdienst. Vanaf 1 juni wordt de coördinatie van de oppasdienst overgenomen door Kirsten van Faassen
en Else de Ronde. Christa Grijsen stopt er dan na bijna 10 jaar mee. Voor vragen, het afleveren van heel en
bruikbaar speelgoed, of voor het beschikbaar willen stellen als oppas, kunt u dus vanaf nu met Kirsten of Else
contact opnemen. Kirsten van Faassen, tel. 0523-852848, kirsten@vfaassen.nl of Else de Ronde, tel. 0523-613609,
calebhoeve@home.nl
Van Dedemkerk
Collecteopbrengst Pinksterdagen: Kerk en Samenleving/ Pinksterzendingscollecte € 112,78 (gezam.
avonddienst); Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 81,55

Heilige Doop: Vandaag hopen we de Heilige Doop te bedienen aan Daan Thomas Jansen, de Berberis 7 en
Christiaan Elias Hoogeveen, Ommerkanaal 21a.
Eindelijk weer thuis. Na een periode van negen maanden in achtereenvolgens het ziekenhuis, Clara Feyoena Heem
en het Zonnehuis is Wijke Kuiken-Schat, de Aak 68, afgelopen woensdag weer thuis gekomen. Het was een periode
met ups en downs. Maar nu weer thuis: een felicitatie waard!
Alles Goed? In navolging van de ‘Kappersdienst’ van januari jl. is er op 10 juni ’s morgens weer een speciale
dienst voor alle leeftijden met als thema: ‘Alles goed?’. De band Proud2Praise zorgt voor de begeleiding, er is een
sketch, een speciaal voor deze dienst ontworpen verrassing voor de kinderen en nog veel meer. De algehele leiding
is in handen van ds. J. van Dijk. Noteer de datum al vast: 10 juni om 9.30 uur in de van Dedemkerk!

