Zondag 24 augustus 2014
Van Dedem Marke. Deze zondagmorgen vindt er een Avondmaalsviering plaats in de Van Dedem Marke, zaal De Meent.
Aanvang 10.00 uur.
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.
Opbrengst gezamenlijke collecten:
17 augustus 2014: Plaatselijk Kerkelijk Werk/Onderhoud gebouwen: € 468,41; Kerk in Actie/Zending: € 335,08.
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.
Fietstocht. Bezoekdienst Kerkaktief gaat op woensdag 27 augustus een fietstocht maken van ongeveer 30 km. Vertrek bij
de Van Dedemkerk om 9.00 uur en om ongeveer 16.00 uur hopen we weer terug te zijn. Graag een lunchpakketje en drinken
meenemen. Wie mee wil fietsen is welkom, deze uitnodiging geldt voor alle pkn-leden. Heel graag zien we u erbij. Bij heel
slecht weer gaat het niet door. Bezoekdienst Kerkaktief, info: tel. 613275.
Afwezig. Vrijdag 29 augustus ben ik niet bereikbaar omdat onze dochter Maria gaat trouwen met Matthijs Meijer.
Ds. Bart Breunesse.
Het gezamenlijk eten is de eerstvolgende keer op vrijdag 29 augustus 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 27 augustus bij Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Wij zien
u graag aan tafel!
Heilige Doop. Volgende week zondag 31 augustus hopen we de Heilige Doop te bedienen aan Stijn Abel Cazemier,
Langewijk 224, Anja Trijntje (Saar) Hoogeveen, Mahlerstraat 42 en Dyon Menzo, Cavaljéstraat 7. Het is een gezamenlijke
doopdienst in De Antenne, die om 9.30 uur begint.
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 t/m 31 augustus 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 5 september om 19.30 uur in Het Kruispunt.
Startzondag. Zondag 7 september is het Startzondag. De dienst wordt gehouden in De Antenne, voorgangers zijn
ds. Karsten van Staveren en ds. Bart Breunesse. Vanaf 9.30 uur is er eerst gelegenheid om koffie/thee/ranja te drinken en om
10.00 uur begint de dienst. Het thema dit jaar is Connect(ie). Na de dienst zijn er diverse werkgroepen die zich presenteren,
voor alle kinderen zijn er leuke activiteiten. Ook dit jaar gaan we weer gezellig samen eten met uw meegebrachte lekkernij!
We hopen er een leuke dag van te maken!
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).

