Zondag 6 juli 2014
Opbrengst Gezamenlijke Collecten- 15 juni 2014: Avondmaalscollecte in de Van Dedem Marke € 45,50 ;
29 juni 2014: PKW € 470,47 ; Kerk & Samenleving / N.B.G. , project Grow and Learn, Geef de Bijbel aan kinderen
in Guatemale € 412,52; Kindercollecte 2e kwartaal: N.B.G., project Grow and Learn : € 249,76
De Activiteitencommissie organiseert op vrijdag 5 september voor de gemeenteleden van beide kerken weer een
gezellige en ontmoetingsrijke avond. Als commissie mogen wij alvast verklappen dat de avond Thaise invloeden zal
hebben. Er is net als voorgaande jaren genoeg te eten en te drinken. De kosten voor deze avond zijn € 7,50 per
persoon. Aanmelding vooraf is gewenst, dit kan bij: Willem en Gerrie Zwiers, tel. 612403, e-mail:
willemzwiers@hetnet.nl of bij Jan Vogelzang, tel. 615348, email: vogelzangjan@hotmail.com.
Graag tot ziens op vrijdag 5 september om 19.30 uur in Het Kruispunt.
De Activiteitencommissie.
Bezoek van zuster gemeente uit Kisoroszi (Hongarije): Van 9 t/m 15 augustus is een groep van 8 personen
vanuit Kisoroszi van plan om onze gemeente te bezoeken. We zijn daar als werkgroep ontzettend blij mee. In de
week, dat de Hongaren ons bezoeken zijn we op zoek naar gastgezinnen. Ook gaan we , zoals we al eerder gedaan
hebben boodschappenlijstjes uitdelen in de kerkdienst van 10 augustus. Misschien vindt u het leuk om mee te
helpen met de activiteiten , die we met de Hongaren gaan ondernemen. In de Samenspraak van juni en juli/augustus
staat hierover meer te lezen. Wilt u zich opgeven voor activiteiten of gastgezin zijn neemt u dan contact op met
Ellen Kok, tel. 0523-611970 of via email: ellen-patrick@home.nl
Bloemengroet: Bij de gezamenlijke ochtenddiensten in de zomerperiode komen de bloemen voor alle wijken uit de
kerk waar ’s morgens de dienst is. Na afloop kunt u ze meenemen uit de consistorie voorzien van kaartje en
nieuwsbrief.
Vakantie: Vanaf 1 t/m 28 juli is ds. Bart Breunesse met vakantie en ds. J. van Dijk van 6 juli t/m 3 augustus (i.t.t.
de Samenspraak). Vanaf maandag 14 juli t/m dinsdag 5 augustus zal ds. Karsten van Staveren op vakantie zijn.
Indien gewenst kunt u/ jij contact opnemen met de aanwezige collega’s, wanneer bijstand van een predikant
gewenst is.
Social Sofa bij Chill Out : Vrijdag 18 juli wordt er een workshop dag gegeven vanuit Social Sofa. De mensen die
veel willen gaan plakken en eventueel een dag een coördinerende rol willen spelen zijn deze dag welkom. Verder
begint het plakwerk op maandag 28 juli om 9.30 uur bij de Baron, Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij Ruben
Drost, email: r.drost@destuw.nl
Kerkelijk bureau van Dedemkerk. I.v.m. vakantie is het kerkelijk bureau gesloten van 11 Juli t/m 10 augustus.
Dus a.s. woensdag, 9 juli, ben ik nog open voor het halen van de nodige munten of andere zaken. Doordat we nu
gezamenlijke collectemunten hebben kunt u in deze periode de collectemunten halen bij onze koster Aart Prinsen,
maar ook in de Antenne, indien daar iemand aanwezig is. De betaling loopt dan t.z.t. ook gewoon via automatische
incasso. Wenny Schuurman.

GEMEENTE RONDOM DE ANTENNE
Openingstijden De Antenne: Tijdens de vakantie periode, is het mogelijk dat wij niet alle dagen aanwezig zijn.
Tot en met 1 augustus zijn wij zeker aanwezig op:
Maandag
13.00 uur tot en met 16.30 uur
Donderdagavond
18.30 uur tot en met 22.00 uur
Vrijdagmorgen
9.00 uur tot en met 12.00 uur.

GEMEENTE RONDOM DE VAN DEDEMKERK
Kerktoren in de steigers: Vanaf 23 juni gaat de kerktoren van de Van Dedemkerk in de steigers. Het schilderwerk
aan de kerktoren en de kerkklok krijgen een grote onderhoudsbeurt. Het torenuurwerk en de wijzers worden
gedemonteerd en volledig gereviseerd. Ook de luidklok wordt grondig aangepakt. De klepel is gescheurd en wordt
vervangen. U zult tijdelijk het luiden van de klok moeten missen. We hebben de werkzaamheden strak gepland en
we verwachten halverwege de maand juli de steigers weer te kunnen weghalen en de klok te kunnen luiden.
Vacature: We zijn blij met de toezegging van de heer J. Kuiper, Mulderij 6, dat hij wil worden bevestigd als
ouderling-kerkrentmeester. Als er geen wettige bezwaren worden ingediend zal dit gebeuren in één van de
erediensten in september. Hiermee wordt een vacature ingevuld. We hopen dat ook de vacatures binnen het
pastoraat en de functie van scriba na de vakantieperiode weer bezet gaan worden.

