Zondag 20 juli 2014
Opbrengst Gezamenlijke Collecten:
6 juli 2014: PKW € 354,96 ; Kerk & Samenleving € 370,04
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.
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, email: vogelzangjan@hotmail.com. Graag tot ziens op
vrijdag 5 september om 19.30 uur in Het Kruispunt.
De Activiteitencommissie.
Gezamenlijk eten is de volgende keer op vrijdag 25 juli 2014 in De Fontein. U bent van harte welkom. Om 18.00
uur beginnen we met de maaltijd. Als u zich nog wilt opgeven dan kan dat tot woensdag 23 juli bij Nellie Hilberink,
tel. 614844. De kosten zijn € 4,00 per persoon.
Kraambezoek. Als u een kinderbijbel of boekje nodig heeft als u op kraambezoek gaat in de gemeente dan kunt u
daarvoor van 22 juli tot 2 augustus bij Lucy Couvée terecht, Havikstraat 39, telefoon 613512.
Vakantie: Vanaf 1 t/m 28 juli is ds. Bart Breunesse met vakantie en ds. J. van Dijk van 6 juli t/m 3 augustus (i.t.t.
de Samenspraak). Vanaf maandag 14 juli t/m dinsdag 5 augustus zal ds. Karsten van Staveren op vakantie zijn.
Indien gewenst kunt u/ jij contact opnemen met de aanwezige collega’s, wanneer bijstand van een predikant
gewenst is.
Kerkelijk bureau van Dedemkerk. I.v.m. vakantie is het kerkelijk bureau gesloten van 11 Juli t/m 10 augustus.
Doordat we nu gezamenlijke collectemunten hebben kunt u in deze periode de collectemunten halen bij onze koster
Aart Prinsen, maar ook in de Antenne, indien daar iemand aanwezig is. De betaling loopt via automatische incasso.
Wenny Schuurman.
Fruitplukker/sters gezocht! Eind augustus begint weer het fruitplukken bij de fam. Balk. Bij deze de oproep voor
mensen die een dagje meewillen plukken. Graag ook weer wat nieuwe mensen erbij, ga mee en geef je zo snel
mogelijk op bij M. Brand, tel. 638611, zodat ik de lijst weer kan maken voor het plukseizoen.

GEMEENTE RONDOM DE ANTENNE
Openingstijden De Antenne: Tijdens de vakantie periode, is het mogelijk dat wij niet alle dagen aanwezig zijn.
Tot en met 1 augustus zijn wij zeker aanwezig op:
Maandag
13.00 uur tot en met 16.30 uur
Donderdagavond
18.30 uur tot en met 22.00 uur
Vrijdagmorgen
9.00 uur tot en met 12.00 uur.

