Zondag 12 augustus 2012

Zorgcentrum “Avondlicht”: Naast de gebruikelijke weeksluitingen op zaterdag (19.00 uur) is er zondag 19
augustus om 10.00 uur weer een Avondmaalsviering in De Meent. Allen welkom.
Stuurgroep Fondsenwerving. Zaterdag 25 augustus nadert nu snel. Dat betekent dat we vanaf nu bezig zijn
de puntjes op i te zetten voor de 8e Fancy Fair. Wel dient u er rekening mee te houden dat we de laatste week
(20 t/m 24 augustus) vanwege de enorme drukte de goederen niet meer kunnen ophalen. Mocht u dus nog goederen
hebben staan voor de Fancy Fair, laat ons dat dan weten voor 18 augustus.
Ophaaldienst: Dick Olde, tel. 638569 of Freek Lamberink, tel. 614668 of 06-50424196.
Wij hopen u allen te mogen begroeten op 25 augustus. Het wordt weer een fantastische dag en voor de kinderen
hebben we weer enkele nieuwe attracties samengesteld. De Fancy Fair is van 9.30 uur tot 15.30 uur.
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. Het toernooi is puur recreatief, dus geef je snel op als team. Een team kan bestaan uit commissieleden,
maar er kan ook een team zijn samengesteld door jullie zelf. Je hoeft dus niet in een commissie te zitten. Ook
jongeren kunnen zich opgeven.
De kleine(re)kinderen en niet volleyballers kunnen zich ook goed amuseren. Ook zal er gezorgd worden voor de
inwendige mens! Jullie kunnen je bij Geke van den Enk en Helma Aalderink opgeven; Ruben-geke@home.nl of
Jenhaalderink@ziggo.nl Opgave voor het volleybaltoernooi graag voor woensdag 28 augustus 2012.
We hopen jullie te begroeten op 9 september vanaf 10.00 uur bij de startzondag. Groet, startzondagcommissie en
het PKN Volleybal team
Avondmaalszondag: Op zondag 19 augustus is er in beide kerken een dienst van Schrift en Tafel. Tijdens de
morgendienst in “De Antenne” een zittende viering met als voorganger ds.B.G.Breunesse en in de Van Dedemkerk
een lopende viering met als voorganger ds.J.van Dijk, Tijdens de avonddienst in de Fontein een zittende viering met
als voorganger ds.B.G.Breunesse.
De Antenne
Verjaardagsvisite: Op donderdagmorgen 16 augustus 2012 worden alle gemeenteleden in de leeftijd van 75 jaar of
ouder, die in de maanden april, mei, juni en juli 2012 jarig zijn geweest van harte welkom geheten op de jaarlijkse
verjaardagsvisite in de Antenne. Vanzelfsprekend is uw partner of begeleider en sectieleider of bezoekmedewerker
ook van harte welkom We hopen elkaar te ontmoeten tussen 9.45 en 11.30 uur. Joop Moes hoopt ook aanwezig te
kunnen zijn met verhalen en tastbare artikelen uit het verleden. Eveneens hopen we ds. Breunesse te kunnen
verwelkomen en bij dat alles zal Henk Omvlee ons voorzien van een kopje koffie of thee met wat erbij en een
borreltje of glaasje fris tot slot. Hopelijk tot 16 augustus.
Uit de pastorie: Praktische informatie hoe, waar en wanneer ik te bereiken ben. Van maandag t/m vrijdag
telefonisch tussen 18.00 – 19.00 uur 0523-234818.Van maandag t/m woensdag heb ik vanaf 3 september a.s. inloop
in de Antenne, van 12.00 – 13.00 uur in kamer 6 aan het einde van de gang rechts! Iedereen is welkom, die nader
kennis wil maken, vragen heeft, of zomaar een praatje wil maken. De donderdag is bestemd om de eredienst(en)

voor te bereiden. Dat doe ik thuis. En zoveel mogelijk zal ik de zieken vrijdags in de ziekenhuizen bezoeken. Het
zou heel fijn zijn wanneer u mij van geboorte, ziekte, overlijden, of andere hoogte/ dieptepunten op de hoogte stelt.
Alleen dan kunnen we daadwerkelijk gemeente van Christus zijn: leven we, vieren we, en lijden we met elkaar mee.
Mijn adres is: Van Voorststraat 27 7773 CW Hardenberg Email: bgbreunesse@gmail.com of dsbgbreunesse@pkndedemsvaart.nl Zaterdag is in principe mijn vrije dag. We hopen elkaar in de kerk en op andere plekken te
ontmoeten. Ds. Bart Breunesse
Van Dedemkerk
Collecteopbrengst 5 aug. : Plaatselijk Kerkelijk Werk € 255.40 Kerk en Samenleving/Diaconie € 213.71
MET DE GROETEN UIT FILIPPI….?: Afgelopen zondag ontvingen we een mooie vakantiekaart met de
groeten uit Rome. Nu lag er één in de brievenbus met de groeten uit Filippi. En dat is merkwaardig. Wie kan er nu
naar Filippi gaan en wie kan ons daarvandaan een kaart sturen? We zullen zien hoe dat in elkaar steekt. Tijdens de
vakantie steken velen in een kerk een kaarsje aan als een soort van stil gebed. Zo willen wij vanmorgen ook onze
gebeden invullen door het aansteken van een lichtje.
Doopzitting: De doopzitting voor de doopdienst op 2 september is NIET op donderdag 23 augustus, zoals in de
Samenspraak vermeld staat, maar op woensdag 22 augustus om 20.00 uur in zaal 2 van “De Fontein”.
Vakantie Kerkelijk Bureau. In verband met de vakantie is het Kerkelijk Bureau gesloten van 13 t/m 31 augustus.
Collectebonnen zijn ook te verkrijgen bij koster A. Prinsen. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met
de heer J. Tinholt, De Hazelaar 6, tel. 615321.
Koffiedrinken. Wist u dat ook in de zomermaanden op woensdagmorgen er altijd koffie/thee voor u klaar staat
in “Het Kruispunt”? Wij hopen u te ontmoeten. U kunt ons vanaf de Hoofdvaart en vanaf de Zach.Tijllaan bereiken.
Tot ziens.

