Zondag 19 augustus 2012
Geboren: Op 6 augustus Teun Jonker, de Magnolia 10. We feliciteren zijn ouders Henk en Annet Jonker en zijn
trotse broers Luuk en Simon met dit nieuwe leven in hun gezin.
Zorgcentrum “Avondlicht”: Naast de weeksluiting op zaterdag (19.00 uur) is er op deze zondagmorgen om 10.00
uur een Avondmaalsviering in De Meent. Allen hartelijk welkom.
Opendeurdienst : Zondagavond 26 augustus zal er in de Van Dedemkerk een Opendeurdienst gehouden worden.
Voorganger is ds. L. van Rixoort uit Heemse, het thema is "Nooit gedacht". Een Dubbelmannenkwartet o.l.v. mevr.
B. Brilman zal medewerking verlenen. De dienst begint om 18:50 uur met het zingen van bekende liederen.
Ouderensoos. Na de zomervakantie begint ook de ouderensoos weer. Aanstaande dinsdag, 21 augustus, om 14.00
uur is iedereen weer welkom in “De Antenne”. We zouden ook graag weer wat nieuwe gezichten willen zien! De
soosleiding.
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.
Tot ziens op 9 september vanaf 10.00 uur bij de startzondag.
Groet, startzondagcommissie en het PKN Volleybal team
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het septembernummer is zaterdag 25 augustus 17.00 uur (als gevolg van
de vakantieperiode een week later dan gebruikelijk). 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 , maar de tekst ook in de daarvoor bestemde bus (gereformeerde kerk) of postvakje
(hervormde kerk) deponeren. Wilt u in de onderwerp regel de titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst
moet worden vermelden?
N.B. De Samenspraak zal vanaf/na dinsdag 4 september verspreid kunnen worden.

De Antenne
Collecte opbrengsten: van 12 aug. PKW

€ 261,- , K&S

€ 224,-

Evangelisatie:Vanaf 1 Oktober 2012 kan rekeningnummer 650962885 niet meer gebruikt worden
Voor al u giften of ander donatie, kan gebruik worden gemaakt van rekeningnummer 1159265. B.v.d,
penningmeester
Oproep fruitplukkers: De lijst voor het fruitplukken is weer gemaakt. We willen nog graag wat mensen op de
reservelijst.
Aanmelden bij Marry Brand tel. 638611. De pluk begint 19 september. Het gaat om de woensdag en de vrijdag.
Vakantie: Van 17 aug t/m 9 sept is ds. G. Huiskamp afwezig in verband met vakantie. Voor dringende pastorale
ondersteuning kunt u terecht bij ds. B.G. Breunesse. Tel. 0523-234818
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 12 aug. : Plaatselijk Kerkelijk Werk € 218,55
Met de groeten uit Corinthe…. : We ontvingen al een mooie vakantiekaart met de groeten uit Rome. Toen was er
geen kaart, maar waren er wel foto’s uit Filippi. En nu is er bericht uit Corinthe. Over de liefde nog wel. Altijd een
boeiend onderwerp, zeker in de vakantietijd. We lezen 1 Korintiërs 13.
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. Beide ouders
worden verwacht.
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.
Bezichtiging: 2 september a.s. hoopt het college van kerkrentmeesters na de ochtenddienst er even bij stil te staan,
dat er achter de kerk, in de tuin en in het kerkenbos het afgelopen jaar veel werk is verzet. Graag nodigen wij ieder
gemeentelid uit voor een korte en informele bijeenkomst met koffie / thee of fris.

