Zondag 14 juli 2013
Jubileum. Engbert en Diny Visscher, Rozenheim 29, hopen 19 juli 2013 de dag te herdenken dat zij 50 jaar geleden
getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd.
Kerkdiensten in juli en augustus. Gedurende de maand juli zijn de 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 de 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.
Foto’s boottocht. Op zondag 28 juli is er na de ochtenddienst koffiedrinken in de Fontein. Ook worden er dan
foto’s getoond, die gemaakt zijn tijdens de boottocht naar Kampen.
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.
Pastoraat in de Federatie. In de Samenspraak hebt u kunnen lezen, dat er op dinsdag 3 september a.s. een avond is
voor alle medewerkers in het pastoraat van de Federatie. Helaas waren er bij nader inzien niet voldoende ruimtes
beschikbaar.
We zouden n.l. gezamenlijk beginnen en dan in de nieuwe Pastorale Teams (“kwarten”) uiteengaan. Deze avond is
nu op woensdag 11 september vanaf 19.30 uur in de Antenne. De Taakgroep Pastoraat nodigt alle predikanten,
sectieleiders en contactpersonen van harte uit voor deze avond. Noteer deze nieuwe datum al vast in uw agenda!
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 7 juli: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 337,84 ; Kerk en Samenleving: € 350,31.
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. Ds. J. van Dijk heeft van 13 juli t/m 4 augustus enkele vrije weken. Ds. K. van Staveren neemt waar
wanneer bijstand van een predikant gewenst is.
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.
Kerkelijk Bureau van Dedemkerk. I.v.m. vakantie van 22 juli tot 10 augustus is het kerkelijk bureau gesloten.
Voor collectebonnen kunt u dan eventueel wel terecht bij onze koster Aart Prinsen. Met vr. groet Wenny
Schuurman.
GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Geen meldingen

