Zondag 25 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.
Startzondag: 8 September met als thema “Talent an de Voart”. De dienst wordt in en rondom de van Dedemkerk
gehouden. Om 10.00 uur staat er koffie en wat lekkers voor u klaar, om 10.30 uur start de dienst. Na de dienst kunt
u genieten van allerlei Voartse talenten. Voor al dat lekkers bij de koffie zijn we nog op zoek naar “baktalenten”
kunt u een heerlijke cake of kruidkoek bakken geef u dan op ! U kunt bellen of mailen naar liny@familiefix.nl
0523-612140 of bvkeulen@solcon.nl 0523-612626 Alvast bedankt en we zien elkaar 8 september.
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
Opendeurdienst: Vanavond is er weer een Opendeur dienst in de Van Dedemkerk, met het thema “Stilte vinden”.
Voorganger is deze avond ds. B. Breunesse en de muzikale invulling komt dit keer van de dames A. Sieljes-Uythof
en van E. Eijk- Uythof. 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!
Gezamenlijk eten: Op vrijdag 30 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 28 augustus bij Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 3,00 per
persoon.
Pastoraat in de Federatie: Voor alle medewerkers in het pastoraat van de Federatie op woensdag 11 september
vanaf 19.30 uur in de Antenne. We beginnen samen en gaan dan in de nieuwe Pastorale Teams (“kwarten”) uiteen.
De Taakgroep Pastoraat nodigt alle predikanten, sectieleiders en contactpersonen van harte uit voor deze avond.
Noteer deze nieuwe datum al vast in uw agenda!

GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Collecteopbrengst 18 aug.: Kerk Samenleving / Zomerzendingscollecte € 90,77 , Plaatselijk Kerkelijk Werk € 66,Kerkrentmeesters: I.v.m. met uitbreiding kerktelefoon / kerktelevisie uitzendingen via internet is er aan de zuid
oostkant achter in de kerk een ruimte gecreëerd voor de technische apparatuur, die daar voor nodig is. Henk Hein,
Evert Holtvoort, Andries Schokker en Jan Boertjes hebben hiervoor drie banken verwijderd en daar een balie voor
in de plaats gemaakt met materialen van de overbodig geworden banken. De komende week wordt er nog een kast
gemaakt en alles afgewerkt wat het timmerwerk betreft.
Groeien en bloeien: In de ochtenddienst van 21 april jl. hebben de kinderen zonnebloempitten mee naar huis
gekregen met de opdracht deze zomer de grootste zonnebloem te kweken. De tuinman is zeer benieuwd hoe het nu
met jullie zonnebloemen gaat en wil graag al wat foto’s zien. Jullie kunnen de foto’s opsturen naar
pknzonnebloem@gmail.com. Moetje ook even de hoogte vermelden. En misschien groeien ze nog wel hoger. In de
ochtenddienst van 22 september a.s. laten we al jullie foto’s zien en maakt de tuinman de winnaar bekend. We
maken er weer een leuke dienst van.
GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Collecteopbrengsten: 18 aug. Kerk in Aktie/Zending € 361.39 Kerk & Samenleving/Diaconie € 255.33
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.

