Zondag 29 juni 2014
Verzoekplatenprogramma: Dinsdagmorgen a.s. vanaf 10.30 uur wordt weer het maandelijks
verzoekplatenprogramma voor luisteraars van de kerkomroep en kerktelefoon uitgezonden. Het wordt deze keer
gepresenteerd door Renske Bakker en techniek door Gerrit van de Beld. Verzoekjes ,felicitaties of zomaar een
schouderklopje voor de volgende maand augustus kunt u aanvragen bij Janny Prinsen Hoofdvaart 5a. schriftelijk of
per e-mail aartprinsen@hotmail.com of tel: 612644.
Opbrengst Gezamenlijke Collecten :
22 juni 2014: Kerk & Samenleving / Diaconie € 505,31Plaatselijk Kerkelijk Werk € 604,63 en Opendeur € 103,72
Overstapdienst: Vanmorgen maken Vera Ekkelenkamp, Ilse Visscher, Tamar Oostenbrink, Liza van Enk, Max van
Dijk, Thijmen Koes, Marit Bos, Mirte van der Kolk en Peter Schollaardt vanaf de kindernevendienst de overstap
naar de kerkdienst. Het thema in deze gezamenlijke dienst is: Klaar voor de start!
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
Bloemengroet: Bij de gezamenlijke ochtenddiensten in de zomerperiode m.i.v. 29 juni 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.
Vakantie: Vanaf 1 t/m 28 juli is ds. Bart Breunesse met vakantie. Indien gewenst kunt u/ jij contact opnemen met
ds. Gerrit Huiskamp en wanneer aanwezig één van de andere collega’s.
Social Sofa bij Chill Out : Vrijdag 18 juli wordt er een workshop dag gegeven vanuit Social Sofa. De mensen die
veel willen gaan plakken en eventueel een dag een coördinerende rol willen spelen zijn deze dag welkom. Verder
begint het plakwerk op maandag 28 juli om 9.30 uur bij de Baron, Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij Ruben
Drost r.drost@destuw.nl
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
Kerktoren in de steigers: Vanaf 23 juni gaat de kerktoren van de Van Dedemkerk in de steigers. Het schilderwerk
aan de kerktoren 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.
Vacature: We zijn blij met de toezegging van de heer J. Kuiper, Mulderij 6, dat hij wil worden bevestigd als
ouderling-kerkrentmeester. Als er geen wettige bezwaren worden ingediend zal dit gebeuren in één van de
erediensten in september. Hiermee wordt een vacature ingevuld. We hopen dat ook de vacatures binnen het
pastoraat en de functie van scriba na de vakantieperiode weer bezet gaan worden.
Verjaarsvisite: Woensdag 2 juli is er vanaf 10.00 uur in de Fontein weer een verjaarsvisite 75+ voor
gemeenteleden , die in mei en juni hun verjaardag mochten vieren. Inloop vanaf 9.45 uur.
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.

