Zondag 28 juli 2013
Kerkdiensten in juli en augustus. Gedurende de maand juli zijn de gezamenlijke ochtenddiensten in de Van
Dedemkerk
(er zijn geen ochtenddiensten in De Antenne). Alle traditionele avonddiensten worden deze maand in De Antenne
gehouden (in De Fontein zijn geen avonddiensten). 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 zangdienst op 25 augustus is in de Van
Dedemkerk.
Vakantie ds. Bart Breunesse. In verband met vakantie is ds. Bart Breunesse afwezig van 1 tot en met 28 juli.
Indien nodig kunt u tijdens deze afwezigheid een beroep doen op ds. Gerrit Huiskamp, tel. 616557.
Openingstijden De Antenne. Nu de vakantieperiode is aangebroken, zijn de openingstijden van De Antenne niet
altijd gelijk aan wat het Jaarboekje aangeeft. Wij kunnen u niet altijd garanderen dat wij aanwezig zijn. Wel is het
zeker dat in de maand juli De Antenne op dinsdagavond van 18.30 uur t/m 20.30 uur geopend is en op
donderdagavond van 18.30-22.30 uur.
Met vriendelijke groet van Bert, Willie en Marie.
De Werkgroep Hongarije gaat van 21 september t/m 28 september 2013 een bezoek brengen aan onze
zustergemeente in Kisoroszi. Ondertussen hebben zich 12 personen opgegeven. Mocht ook u interesse hebben in
deze reis, u kunt zich nog opgeven tot 15 augustus a.s. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
Cobi van Leussen, 0523-612381.
Wijkbezoek. Heeft u een kinderbijbel of boekje nodig als u een bezoek gaat brengen in uw wijk, dan kunt u tot 12
augustus contact opnemen met Geertje Bouman, De Aak 80, tel. 612579. Daarna weer met Marijke van Eerden.
Stuurgroep Fondsenwerving. Op dit ogenblik is de stuurgroep fondsenwerving druk doende met de
voorbereidingen voor de 9e Fancy Fair van zaterdag 24 augustus a.s. Elk jaar weer een hoogtepunt voor ca 80
medewerkers uit onze gemeente. Wilt u deze datum noteren in uw agenda? Mocht u nog goederen voor onze Fancy
Fair ter beschikking willen stellen, dan kunnen we die nog bij u ophalen tot uiterlijk 17 augustus a.s. Daarna is
helaas niet meer mogelijk vanwege de drukte en de voorbereidingen. (Ophaaldienst: Dick Olde, tel. 638569 of
Freek Lamberink tel. 614668 of 06-50424196).
Wij hopen u allen te mogen begroeten op 24 augustus a.s. Het wordt weer een fantastische dag en voor de kinderen
is het zeker een groot feest. De openingstijd is 9.30 uur tot 15.30 uur.
Foto’s boottocht. Vanochtend is er na de ochtenddienst koffiedrinken in de Fontein. Ook worden er dan foto’s
getoond, die gemaakt zijn tijdens de boottocht naar Kampen.
GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Collecteopbrengst 21 juli: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 365,62 ; Kerk en Samenleving: € 306,71.
Vrije weken. Ds. J. van Dijk heeft van 13 juli t/m 4 augustus enkele vrije weken. Ds. K. van Staveren neemt waar
wanneer bijstand van een predikant gewenst is.

HVG Tabitha koffiemorgen. Op donderdag 8 augustus om 10.00 uur ontmoeten wij elkaar in De Fontein en onder
het genot van een kop koffie/thee met traktatie wordt een gevarieerd programma voor het nieuwe seizoen
2013/2014 uitgereikt. Heeft u belangstelling? U bent van harte welkom. Het bestuur.
Kerkelijk Bureau van Dedemkerk. I.v.m. vakantie is het kerkelijk bureau gesloten van 22 juli tot 10 augustus.
Voor collectebonnen kunt u dan eventueel wel terecht bij onze koster Aart Prinsen. Met vr. groet Wenny
Schuurman.
GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Collecteopbrengsten: 30-6: Onderhoud Kerk € 133,87 ; 7-7: PKW /JOP € 37,50 ; K&S Diaconie € 45,10 ;
14-7 Eredienst € 95,20 ; K&S Diaconie € 78,90 ; 21-7 PKN kerkorgel € 60,40 ; K&S Diaconie € 48,29.
Heilige Doop. Op zondagmorgen 4 augustus hopen we in De Antenne te dopen: Job Berend Gerrit van der Haar,
geboren 11 mei 2013, zoon van Anneke en Han van der Haar, Karekiet 3 ; en Jade Bertie Annelies Arkes,
geboren 1 juni 2013, dochter van Mariët Batterink en Bastiaan Arkes, Spinnerijstraat 13, Slagharen.
Spoed! Gezocht met spoed nieuwe bezorgers voor het verjaardagfonds. Door ziekte is er deze week weer één
bezorger uitgevallen waardoor er nu al 4 wijkjes vacant zijn (ook de oproep in de Samenspraak heeft geen resultaat
gehad). Mocht er niemand zich melden, dan zullen er jarigen zijn die geen kaartje meer ontvangen! Het gaat om de
omgeving: Bloemenbuurt en Rozenheim; Elfde wijk en Zestiende Wijk; Karrekiet en Rietgans; van Haeringenstraat.
Aanmelden bij Bert van Faassen, tel. 616166 of via bert.vfaassen@home.nl
75+ verjaardagsvisite in de Antenne. Donderdagmorgen 8 augustus worden alle gemeenteleden in de leeftijd van
75 jaar of ouder, die in de maanden mei, juni en juli jarig zijn geweest, van harte welkom geheten op de jaarlijkse
verjaardagsvisite in de Antenne. Vanzelfsprekend is uw partner of begeleider en sectieleider of bezoekmedewerker
ook van harte welkom. We hopen elkaar te ontmoeten tussen 9.45 en 11.30 uur. Hopelijk tot 8 augustus!
Ds.
Gerrit Huiskamp

