Zondag 17 augustus 2014
Opbrengst gezamenlijke collecten:
3 augustus 2014: Plaatselijk Kerkelijk Werk/Erediensten: € 438,58.
10 augustus 2014: Plaatselijk Kerkelijk Werk/Jeugd- en Jongerenwerk: € 543,69; Kerk & Samenleving/Diaconie € 444,93.
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. Ds. Gerrit Huiskamp is met vakantie t/m 31 augustus. Indien nodig, kunt u tijdens deze afwezigheid een beroep
doen op de collega-predikanten.
Doopzitting. Op zondag 31 augustus is er om 9.30 uur in De Antenne gelegenheid de Heilige Doop te bedienen in een
dienst, waarin ds. J. van Dijk hoopt voor te gaan. De doopzitting hiervoor is op donderdag 21 augustus om 20.00 uur in
De Antenne. Beide ouders worden daar verwacht.
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.
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het septembernummer van De Samenspraak is zaterdag 23 augustus om
17.00 uur. S.v.p. uw kopij voorzien van uw naam en telefoonnummer, zodat we in geval van vragen contact met u kunnen
opnemen. U kunt uw kopij aanleveren per email via de.samenspraak@gmail.com. De tekst graag in een Word (97-2003)
bestand in de bijlage meesturen. U kunt de tekst ook in beide kerken in de daarvoor bestemde bus (De Antenne) of postvakje
(Van Dedemkerk) deponeren. Wilt u in de onderwerp regel de titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst moet
worden vermelden?
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.
Van Dedem Marke. Naast de gebruikelijke weeksluitingen op zaterdagavond om 19.00 uur, wordt er zondag 24 augustus
weer een Avondmaalsviering gehouden, aanvang 10.00 uur.
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.
Motortoertocht. Op zondagmiddag 14 september is een motortoertocht gepland. Bij goed weer vertrekken we om 13.00 uur
vanaf De Fontein. We zullen zorgen voor een mooie afwisselende route. Als je mee wilt rijden, geef je dan uiterlijk
13 september op bij één van onderstaande adressen. Bij slecht weer wijken we uit naar zondagmiddag 21 september 2014.
Henk Zieleman, tel 614129, hzieleman@home.nl; Jan Ruitenberg, tel. 615282, janruitenberg@hotmail.com.

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).

