Zondag 30 juni 2013
Bedankt! Op deze wijze zou ik graag u/jullie allemaal willen bedanken voor de prachtige dienst afgelopen zondag.
Het was mooi dat wij als PKN Dedemsvaart i.w. gezamenlijk dit tot een feest hebben kunnen maken, zowel in de
Van Dedemkerk als ook in De Antenne. Ik ben blij met het warme welkom en zie ernaar uit om u te ontmoeten mét
of zonder jas aan. Als u mij niet tegen het lijf loopt, kunt u mij altijd bellen op het ongewijzigde nummer (612425)
van de pastorie aan de Hoofdvaart. Het is mooi om te merken dat God met ons op weg gaat. Ds. Karsten van
Staveren.
Nieuw leven voor kinderen van de rekening. Teveel kinderen zijn het kind van de rekening. Omdat ze asielzoeker
zijn, omdat hun ouders niet voor hen kunnen zorgen, of omdat ze in een arm gezin opgroeien. Deze kinderen
verdienen een eerlijke kans, maar wie betaalt de rekening? Kerk in Actie steunt organisaties die kinderen ruimte
geven om kind te zijn. Zoals het werk van de Rudolphstichting voor kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen
wonen. Deze periode is de collecte bestemd voor kinderen van de rekening in Nederland. Met uw bijdrage kunt u
deze kinderen een toekomst geven.
Extra ochtenddienst. Naast de gebruikelijke diensten om 9.30 uur in zowel De Antenne als de Van Dedemkerk, is
er vandaag een informelere gezinsdienst om 11.00 uur in De Antenne. Kinderen van groep 8 uit beide gemeenten
nemen in deze dienst afscheid van de nevendienst. Vanaf 10.30 uur is er koffiedrinken. Een ontmoetingsmoment
voor de bezoekers van de verschillende diensten.
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.
Verzoekplatenprogramma. Dinsdagmorgen 2 juli vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma voor luisteraars van de kerkomroep. Het wordt deze keer gepresenteerd door Renske Bakker.
Verzoekjes voor de maand augustus kunnen worden aangevraagd bij Janny Prinsen, tel. 612644.
Heilige Doop. Op zondag 7 juli hopen we de doop te bedienen aan Daphne Lauren Spijker, Moerheimstraat 132.
Het is de eerste zondag van de gezamenlijke zomerdiensten. Voorganger is ds. J. van Dijk.
Kerkdiensten in juli en augustus. Gedurende de maand juli zijn er 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). Op 7 juli is er een openluchtjeugddienst bij de
Van Dedemkerk. In de maand augustus zijn er 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.
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 uur t/m 22.30 uur. Met vriendelijke groet, Bert, Willie en Marie.
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.

PKN volleybaltoernooi. Op 8 september 2013, startzondag, aansluitend aan de dienst, houden we het tweede PKN
volleybal toernooi. Dit jaar met ook voor de kinderen een eigen veld. Geef je nu op met je team bij Helma
Aalderink: jannesenhelma@telfort.nl of Geke van den Enk: ruben-geke@home.nl. Voor kinderen is opgave niet
nodig.
GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Collecteopbrengst 23 juni: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 469,66; Kerk en Samenleving/Diaconie: € 460,67;
Opendeur-/Zangdienst: € 126,89.
Verjaarsvisite 75+. Woensdag 3 juli is er in De Fontein weer een verjaarsvisite voor gemeenteleden, die in
mei of juni jl. hun verjaardag vierden en 75 jaar of ouder werden. We hebben weer een leuk programma met twee
onverwachte gasten. We beginnen om 10.00 uur met koffie en sluiten af om 11.30 uur.
GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Nieuwe Liedboek. Het nieuwe Liedboek is binnen! Vandaag, 30 juni na de dienst van 9.30 uur (dus van
10.30 uur tot 11.00 uur tijdens de koffie) kunt u uw Liedboek afhalen in de grote zaal in De Antenne. (Dit gaat om
de bestellingen die zijn gedaan in De Antenne). Wij vragen u een machtiging te ondertekenen zodat het bedrag
automatisch van uw rekening wordt afgeschreven. Helaas mag de kerk de 10% korting niet doorberekenen aan de
gemeente. Dat spijt ons zeer! Dit in verband met de wet op de vaste boekenprijs. Op www.liedboek.nl kunt u dit
nalezen. Namens de taakgroep Vieren (Commissie Erediensten) bedankt voor uw bestelling en een hartelijke groet
van Alice Visscher, tel. 617339 of alicevisscher@kpnmail.nl.

