Zondag 18 augustus 2013
Kerkdiensten in augustus. 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 Opendeurdienst op 25 augustus is in de Van Dedemkerk.
Zorgcentrum Van Dedem Marke: Deze zondagmorgen om 10.00 uur is er in De Meent de Avondmaalsviering.
Wees welkom.
Openingstijden De Antenne. Nu de vakantieperiode weer voor bij is, zijn de openingstijden van De Antenne gelijk
aan wat het jaarboekje aangeeft. Aan werkgroepen, taakgroepen en andere commissie, die graag een zaal willen
bespreken voor een vergadering. Graag deze aanvragen ( zo ver het mogelijk is) via onder staand e-mail adres,
graag opgeven met hoeveel personen jullie zijn en tijdstip van de vergadering. Dan probeer ik binnen 48 uur hier
een antwoordt op te geven.
Graag ook als een vergadering niet doorgaat deze dan even afmelden bij koster Bert ten Brinke.
e-mail adres: kosters.antenne@gmail.com
Stuurgroep Fondsenwerving. Op dit ogenblik is de stuurgroep fondsenwerving druk doende met de
voorbereidingen voor de 9e Fancy Fair van zaterdag 24 augustus a.s. Elk jaar weer een hoogtepunt voor ca 80
medewerkers uit onze gemeente. Wilt u deze datum noteren in uw agenda? Mocht u nog goederen voor onze Fancy
Fair ter beschikking willen stellen, dan kunnen we die nog bij u ophalen tot uiterlijk 17 augustus a.s. Daarna is
helaas niet meer mogelijk vanwege de drukte en de voorbereidingen. (Ophaaldienst: Dick Olde, tel. 638569 of
Freek Lamberink tel. 614668 of 06-50424196).
Wij hopen u allen te mogen begroeten op 24 augustus a.s. Het wordt weer een fantastische dag en voor de kinderen
is het zeker een groot feest. De openingstijd is 9.30 uur tot 15.30 uur.
OPROEP!: Op deze Fancyfair willen we naast knijpertjes ook zelfgebakken koek(jes), cake, taart e.d. verkopen.
Wie helpt ons bakken? Graag brengen op 24 augustus ’s morgens voor 10.00 uur in De Antenne. Hartelijk dank
namens alle knijpertjesbakkers.
Opendeurdienst: Op zondag 25 augustus is er weer een “Opendeurdienst”, met het thema “Stilte vinden”.
Voorganger is deze avond ds. B. Breunesse en de muzikale invulling komt dit keer van de dames Sieljes en van
Eck. Zij worden op de piano begeleid door de heer J. Kamphuis. Organist is de heer N. Aalberts. We beginnen om
18.50 uur met samenzang.
Jeugddienst 1 sept.: Thema: “Social media” Tegenwoordig zijn we er dagelijks druk mee... Tikken, porren, 'vind
ik leuk', statusupdates, foto's taggen, prikbordberichten plaatsen, een klaagtweetpic over weer een volle bus...
Eigenlijk ook niet zo raar dat iedereen zo druk is. Wist je dat we zowat een kwart van ons internetgebruik aan Social
Media besteden? Het is eigenlijk heel bijzonder dat je 24/7 in contact kunt komen met al je vrienden, familie en
kennissen. Waar je ook bent ter wereld; overal kun je in contact komen met elkaar. Eigenlijk heeft er altijd al een
sociaal netwerk bestaan. Een wireless network waar ieder mens op aarde mee in verbinding staat. Toch is er een
verschil. Voor dat laatste netwerk heb je helemaal geen mobieltje nodig. In de dienst van 1 september gaan we het
hebben over deze verbinding met God. Dominee Dekker uit Meppel gaat voor in deze dienst die om 19.00 start in
”de Antenne” aan de Wilhelminastraat te Dedemsvaart. Luko Hans zorgt voor de muzikale begeleiding. In deze
dienst is het gebruik van je mobiele telefoon toegestaan!

GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Collecteopbrengst 11 aug.: Kerk Samenleving / Diaconie € 88,--, Plaatselijk Kerkelijk Werk € 103,70
Hervormde Vrouwendienst: Op donderdag 22 augustus is het reisje van de H.V.D. Dit jaar gaan we naar de
fruitkwekerij Verhagen te Luttelgeest. Bij aankomst om ongeveer 10.00 uur is er koffie met gebak. Hierna een
rondleiding door het bedrijf en kunnen we van alles proeven. De lunch wordt geserveerd in de Orchideeënhoeve .
Na de lunch gaan we het hier bezichtigen. Tegen half vier nog een kopje koffie of thee en dan huiswaarts.
De kosten zijn € 33,-- p.p. U kunt zich opgeven t/m 19 augustus bij Janny Naber, tel. 614996 of Henny v.d. Vegt,
tel. 614616 We vertrekken om 9.00 uur vanaf de kerk.
Doopzitting: Op zondag 1 september is er gelegenheid tot dopen in een dienst, waarin ds. J. van Dijk hoopt voor te
gaan. De doopzitting is donderdag 22 augustus vanaf 20.00 uur in zaal 2 van de Fontein(achteringang). Graag voor
woensdag 21 augustus aanmelden bij ds. van Dijk
Afwezig: Door het meewerken aan een intrededienst van een collega in Schotland zal ds. K. van Staveren vanaf
donderdag 22 t/m zaterdag 24 augustus niet aanwezig zijn. Indien nodig kunt u tijdens deze afwezigheid een beroep
doen op ds. J. van Dijk.
GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Collecteopbrengsten: 11 aug. Plaatselijk Kerkelijk Werk: Catechese: € 478,-- Kerk & Samenleving: Diaconie €
380,-Vakantie: Ds. Gerrit Huiskamp is afwezig van 10 augustus tot en met 1 september. Indien nodig kunt u tijdens
deze afwezigheid een beroep doen op ds. Bart Breunesse.
Oproep: Taakgroep Kerk & Samenleving vraagt met spoed: Voor de Diaconie een secretaris m/v. Contact: Martha
Prins, tel. 616205. Voor de Evangelisatie een penningmeester m/v. Contact: Bert ten Brinke, tel. 611125
Doopdienst: Op 29 september a.s. zal er gedoopt worden in De Antenne. Wanneer jij je kind ook ten doop wilt
houden neem dan even contact op met ds. Bart Breunesse.
Overleden: Mevr. Alie Verhorst-Marsman, eerder gehuwd met dhr. Wiecher Wassens, is overleden in de leeftijd
van bijna 90 jaar. Zij woonde de laatste jaren in Hazerswoudedorp, maar heeft daarvoor in Dedemsvaart gewoond.
Correspondentieadres: dhr. J. Verhorst, Burg. Warnaarkade 43, 2391 AZ Hazerswoudedorp.

