Zondag 22 juni 2014
Opbrengst Gezamenlijke Collecten :
15 juni 2014: Kerk & Samenleving / Werelddiaconaat € 397,40, Plaatselijk Kerkelijk Werk € 422.51
Vakantie: ds. Gerrit Huiskamp is met vakantie van 31 mei tot en met 29 juni. Indien nodig kunt u tijdens deze
afwezigheid een beroep doen op de collega predikanten.
Gevraagd: Gastvrouwen of gastheren voor de weeksluiting. Voor de weeksluitingen in Van Dedem Marke
zoeken wij mensen , die een keer per 4/5 weken op zaterdagavond willen helpen met koffie schenken. De
gastvrouw/gastheer is aanwezig op zaterdagavond vanaf 18.15 tot 20.45 uur en maakt het mogelijk dat de bewoners
een zinvolle en gezellige weeksluiting kunnen beleven. Voor informatie bel Christine van Dijk, geestelijk verzorger,
tel. 0652675581, of c.vandijk@baalderborggroep.nl
Boottocht: Deze zondag kunt u na de ochtenddienst in de Fontein kijken naar de foto’s, die gemaakt zijn van de
boottocht van dinsdag 3 juni.
Overstapdienst: De overstapdienst, waarin kinderen vanaf de kindernevendienst de overstap maken naar de
kerkdienst, wordt gehouden op zondag 29 juni. Het is een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Van Dedemkerk
met als voorganger ds.J.van Dijk. Thema: Klaar voor de start!
Zangdienst: Vanavond is er vanaf 19.00 uur een zangdienst in de Van Dedemkerk. De voorganger is dhr. J. Smit
en het koor "Nooit alleen" uit Gramsbergen o.l.v. Marjan Snippe zal hun medewerking verlenen.
Het thema van de dienst is "Vertrouwen". We hopen op een goede opkomst van U allen!
Bezoek van zuster gemeente uit Kisoroszi (Hongarije): Van 9 t/m 15 augustus is een groep van 8 personen
vanuit Kisoroszi van plan om onze gemeente te bezoeken. We zijn daar als werkgroep ontzettend blij mee. In de
week, dat de Hongaren ons bezoeken zijn we op zoek naar gastgezinnen. Ook gaan we , zoals we al eerder gedaan
hebben boodschappenlijstjes uitdelen in de kerkdienst van 10 augustus. Misschien vindt u het leuk om mee te
helpen met de activiteiten , die we met de Hongaren gaan ondernemen. In de Samenspraak van juni en juli/augustus
staat hierover meer te lezen. Wilt u zich opgeven voor activiteiten of gastgezin zijn neemt u dan contact op met
Ellen Kok 0523-611970 of ellen-patrick@home.nl
Gezamenlijk eten: Het gezamenlijk eten vindt plaats op vrijdag 27 juni a.s. in De Fontein. Hebt u zin om gezellig
samen te eten , dan bent u vanaf 17.45 uur van harte welkom. Om 18.00 uur beginnen we met de maaltijd. Als u
zich nog wilt opgeven, dan kan dat tot woensdag 25 juni bij Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten voor de
maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Wij zien u graag aan tafel!!
Basiscatechese: Hallo groep 7 en 8, zondag 22 juni is de laatste basiscatechese van dit schooljaar. We komen
samen tijdens de ochtenddienst van 9:30 uur in De Antenne. In het zaaltje boven… dus even de trap op! Kom je
ook, want deze laatste keer wordt extra gezellig!! Tijdens de zegen hopen we weer terug te zijn in de kerk. Groetjes
Erna, Astrid, Anja en Alice (Voor info Alice Visscher 617339 of alicevisscher@kpnmail.nl )
Bloemengroet: De bloemen voor hervormde én gereformeerde gemeenteleden uit de wijken Noord-West en NoordOost komen uit de Antenne, die voor hervormde én gereformeerde gemeenteleden uit de wijken Zuid-Oost en ZuidWest komen uit de Van Dedemkerk.. De namen staan op de Nieuwsbrief in de kolom van de desbetreffende kerk.
Voor de wijk Van Dedem Marke komen ze wisselend uit één van beide kerken. Na afloop kunt u ze meenemen uit

de consistorie voorzien van kaartje en nieuwsbrief. Bij de gezamenlijke ochtenddiensten in de zomerperiode m.i.v.
29 juni komen de bloemen voor alle wijken uit de kerk waar de dienst is.
GEMEENTE RONDOM DE ANTENNE
Openingstijden De Antenne: Tijdens de vakantie periode, is het mogelijk dat wij niet alle dagen aanwezig zijn.
Vanaf maandag 23 juni 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.

GEMEENTE RONDOM DE VAN DEDEMKERK
Koffie drinken: U wordt uitgenodigd om na de morgendienst koffie te komen drinken in de Fontein
Kerktoren in de steigers: Vanaf 23 juni gaat de kerktoren van de Van Dedemkerk in de steigers. Het schilderwerk
en de kerkklok krijgen een grote onderhoudsbeurt. Het torenuurwerk en de wijzers worden gedemonteerd en
volledig gereviseerd. Ook de luidklok wordt grondig aangepakt. De klepel is gescheurd en wordt vervangen. U zult
tijdelijk het luiden van de klok moeten missen. We hebben de werkzaamheden strak gepland en we verwachten
halverwege de maand juli de steigers weer te kunnen weghalen en de klok te kunnen luiden.
Kerkelijke bijdrage Mei 2014 en Kerkblad van Dedemkerk: Door een fout bij het "aanbieden" van de incasso
bestanden van de kerkelijke bijdrage van mei en de incasso van het kerkblad, zijn deze nog niet geïncasseerd. Dit
gebeurt nu op 17 juni. Dan gaat de kerkelijke bijdrage van mei eraf en de incasso van het kerkblad en op 25 juni
gaat de kerkelijke bijdrage van juni eraf. Dit geldt alleen voor de leden van de van Dedemkerk, die via
automatische incasso betalen! Excuses voor het ongemak.
Aankondiging van doop: Op zondag 29 juni zal worden gedoopt in een middagdienst om 14:30 in de Van
Dedemkerk Merlin Jennigje Meijer, dochter van Martijn en Albertine, zusje van Diede.
Aankondiging van doopzitting: Zondag 6 juli zal is er weer de gelegenheid tot doop in de Van Dedemkerk.
Iedereen die zelf graag gedoopt wil worden of een zoon of dochter wil laten dopen is van harte uitgenodigd om deel
te nemen aan de doopzitting van donderdag 26 juni om 20:00 in de Fontein. Zouden jullie contact op willen nemen
met ds. Karsten van Staveren wanneer jullie aan dit doopgesprek willen deelnemen voor dinsdag 24 juni.

