Zondag 7 juli 2013
Heilige Doop. Vanmorgen mogen we de doop bedienen aan Daphne Lauren Spijker, Moerheimstraat 132. Het is
een mix geworden van de gereformeerde en hervormde dooppraktijk. We hopen op een fijne dienst.
Kerkdiensten in juli en augustus. Gedurende de maand juli zijn er gezamenlijke ochtenddiensten in de Van
Dedemkerk (er zijn geen ochtenddiensten in De Antenne). Alle traditionele avonddiensten worden deze maand in
De Antenne gehouden (in De Fontein zijn geen avonddiensten).
In de maand augustus zijn er gezamenlijke ochtenddiensten in De Antenne (er zijn geen ochtenddiensten in
de Van Dedemkerk). Alle traditionele avonddiensten zijn in De Fontein (er zijn deze maand geen avonddiensten in
De Antenne). De zangdienst op 25 augustus is in de Van Dedemkerk.
Kindercollecte. Wereldkinderen is al jaren actief op het eiland Timor en met behulp van veel giften is er in 2004
een internaat voor gehandicapte kinderen geopend. Dit internaat genaamd “Hadinan Haklaran” ligt dichtbij de
plaats Atambua, in het Noorden van Timor. Hier worden zo’n 45 kinderen liefdevol opgevangen door diverse
zusters/nonnen. De kinderen worden geopereerd, krijgen therapie om hun spieren sterker te maken, beugels om
weer te kunnen lopen en ze gaan naar school. Sommige kinderen volgen aangepast onderwijs via het internaat. Deze
school voor aangepast onderwijs zit naast het internaat. Kinderen die normaal begaafd zijn, maar bijv. spastisch
zijn, gaan naar de school in het dorp. Kinderen die goed kunnen leren, krijgen na hun basisschool de mogelijkheid
om bij de zusters een opleiding te volgen. Ze krijgen een soort vakopleiding. Kinderen die de opleiding afgemaakt
hebben, uitbehandeld en zelfredzaam/selfsupporting zijn geworden, gaan naar huis.
Soms zijn ze dan al een jaar of 20.
Verzoekplatenprogramma. Dinsdagmorgen 9 juli vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma voor luisteraars van de kerkomroep. Het wordt deze keer gepresenteerd door Renske Bakker.
Verzoekjes voor de maand augustus kunnen worden aangevraagd bij Janny Prinsen, tel. 612644.
Vakantie ds. Bart Breunesse. In verband met vakantie is ds. Bart Breunesse afwezig van 1 tot en met 28 juli.
Indien nodig, kunt u tijdens deze afwezigheid een beroep doen op ds. Gerrit Huiskamp, tel. 616557.
Openingstijden De Antenne. Nu de vakantieperiode is aangebroken, zijn de openingstijden van De Antenne niet
altijd gelijk aan wat het Jaarboekje aangeeft. Wij kunnen u niet altijd garanderen dat wij aanwezig zijn. Wel is het
zeker dat in de maand juli De Antenne op dinsdagavond van 18.30 uur t/m 20.30 uur geopend is en op
donderdagavond van 18.30-22.30 uur.
Met vriendelijke groet van Bert, Willie en Marie.
De Werkgroep Hongarije gaat van 21 september t/m 28 september 2013 een bezoek brengen aan onze
zustergemeente in Kisoroszi. Ondertussen hebben zich 12 personen opgegeven. Mocht ook u interesse hebben in
deze reis, u kunt zich nog opgeven tot 15 augustus a.s. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
Cobi van Leussen, 0523-612381.

GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Collecteopbrengst 30 juni: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 295,22 ; Kerk en Samenleving/Kinderen van de
rekening-Rudolphstichting: € 224,05. De kindercollecte van de periode 7 april t/m 30 juni, eveneens voor kinderen
van de rekening in Nederland, heeft € 99,32 opgebracht.
Groeien en bloeien. In de ochtenddienst van 21 april jl. hebben de kinderen zonnebloempitten mee naar huis
gekregen met de opdracht deze zomer de grootste zonnebloem te kweken. De tuinman is zeer benieuwd hoe het nu
met jullie zonnebloemen gaat en wil graag al wat foto’s zien. Jullie kunnen de foto’s opsturen naar
pknzonnebloem@gmail.com. Moet je ook even de hoogte vermelden. En misschien groeien ze nog wel hoger. In de
ochtenddienst van 22 september a.s. laten we al jullie foto’s zien en maken we de winnaar bekend. We maken er
weer een leuke dienst van met een goeie muziekgroep.
Vrije weken. In tegenstelling tot wat in de Samenspraak vermeld staat, heeft ds. J. van Dijk vanaf 13 juli t/m 4
augustus enkele vrije weken. Ds. K. van Staveren neemt waar wanneer bijstand van een predikant gewenst is.
Ruiling voorganger. Zondag 14 juli zal ds. van Staveren in de avonddienst voorgaan i.p.v. ds. Huiskamp.
Ds. K. van Staveren. Nadat mij een aantal keren deze week gevraagd werd of ik al in Dedemsvaart woon, zou ik
u/jullie graag willen laten weten dat dit inderdaad het geval is. U kunt mij daarom altijd bereiken aan de Hoofdvaart
5 via telefoonnummer (0523) 612425. Natuurlijk kunt u mij ook mailen op dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of
via facebook (Ds.Karsten) en/of twitter (RevKarsten) volgen.

GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Collecteopbrengst 30 juni: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 275,- ; Kerk en Samenleving/: € 221,- ;
Gift voor de diaconie (Afrika) € 405,-

