Zondag 10 augustus 2014
Opbrengst gezamenlijke collecten:
3 augustus 2014: Kerk & Samenleving/Diaconie € 362,20.
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.
Hongarije Werkgroep. Vandaag hopen wij de 8 Hongaren in de ochtenddienst officieel welkom te heten in Dedemsvaart. Na
de dienst kunt u ze ontmoeten, onder het genot van een kopje koffie.
Vakantie. Ds. Gerrit Huiskamp is met vakantie t/m 31 augustus. Indien nodig, kunt u tijdens deze afwezigheid een beroep
doen op de collega-predikanten.
Tabitha. Uitnodiging voor 'Tabitha' leden en gasten. De koffieochtend, die we als tussendoortje hebben voordat wij op
11 september weer van start gaan, is op donderdag 14 augustus om 10.00 uur in De Fontein. Tevens ontvangt u het nieuwe
seizoensprogramma voor 2014-2015.
e

Fancy Fair. Zoals u mogelijk al weet zal de 10 Fancy Fair worden gehouden op zaterdag 23 augustus a.s.
Aanvang: 9.30 uur tot 15.30 uur. Naast verkoop van gebruikte goederen zal ook weer veel aandacht aan de kinderen worden
besteed waaronder: diverse knutselactiviteiten (loom armbandjes, schilderen), een rit met een Oldtimer en niet te vergeten het
schminken van de kleintjes en nog veel meer. En omdat we deze Fancy Fair voor de 10e keer houden wordt er de hele dag
gratis ijs aangeboden. Het wordt weer een fantastische dag voor zowel de ouderen als voor de kinderen.
e
Met ca. 80 medewerkers uit onze gemeente hopen we u op de 23 te mogen verwelkomen.
Kerkdienst 24 augustus. In de dienst van 9.30 uur in De Antenne hoopt ds. J. van Dijk de voorganger te zijn en niet
ds. B. Breunesse zoals in De Samenspraak vermeld staat.
Opendeurdienst. Op zondag 24 augustus is er in de Van Dedemkerk een Opendeurdienst met als thema: ‘Uitgerust’,
aanvang 18.50 uur. Predikant is ds. K. van Staveren en er zal muzikale medewerking verleend worden door het
Mannendubbelkwartet o.l.v. mevrouw B. Brilman en pianiste mevrouw W. Gerritsen. Organist is de heer Hans Niezink.
Wij hopen u allen in deze dienst te ontmoeten.
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,
e-mail: vogelzangjan@hotmail.com. Graag tot ziens op vrijdag 5 september om 19.30 uur in Het Kruispunt.

Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u, bij voorkeur digitaal, inleveren voor woensdag 18.00 uur bij René Grijsen, De Magnolia 42, tel. 613632,
of via e-mail op: pkn.nieuwsbrief@gmail.com, o.v.v. De Antenne, Van Dedemkerk of Gezamenlijk. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt).

