Zondag 31 augustus 2014
Heilige Doop. Vanmorgen hopen we de Heilige Doop te bedienen aan Stijn Abel Cazemier, Langewijk 224,
Anja Trijntje (Saar) Hoogeveen, Mahlerstraat 42 en Dyon Menzo, Cavaljéstraat 7.
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:
24 augustus 2014: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 549,64; Kerk & Samenleving/Diaconie: € 561,76; in de Van Dedem Marke
(viering Heilig Avondmaal): Kerk & Samenleving/Zending € 54,55.
Verzoekplatenprogramma. Dinsdagmorgen a.s. vanaf 10.30 uur wordt weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma voor
de luisteraars van de kerkomroep en kerktelefoon uitgezonden. Het wordt ditmaal gepresenteerd door Renske Bakker en de
techniek is in handen van Gerrit van de Beld. Verzoekjes, een felicitatie of zomaar een groet voor de maand oktober kunnen
worden aangevraagd bij Janny Prinsen, Hoofdvaart 5a, tel. 612644 of per e-mail aartprinsen@hotmail.com.
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!
Voor de jeugd, 12 tot en met 16 jaar, wordt het hilarische en doldwaze spel Crazy88 georganiseerd. Ben jij een klein beetje
gestoord? Dan is dit spel echt wat voor jou! Sleep met jouw team de meeste punten binnen bij het doen van de meest
hilarische opdrachten! Iedereen is welkom, we hopen er een leuke dag van te maken.
Startmiddag Tabitha. De startmiddag van Tabitha is op donderdag 11 september om 14.30 uur in De Fontein.
Mevrouw Wullink uit Heerde komt vertellen over en vertoont ‘Merklappen, vroeger en nu’. De middag wordt afgesloten met
gezamenlijk eten. Tabitha komt om de 14 dagen samen van 14.30-16.30 uur. Belangstelling? Welkom! Info: tel. 613302.
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.
EigenwijzZ-dienst. All you need is God? Wie kent het niet, het tv-programma All you need is love. Een programma waar
liefde centraal staat en meestal gaat die liefde niet over rozen. In All you need is love kennen de relaties ups en downs. Maar
hoe zit dat met jouw relatie met God, wat kan God betekenen voor jou, heb je Hem alleen nodig of heb je nog meer nodig? Bij
sommigen mensen is er geen twijfel, bij die mensen speelt vooral de liefde van God een grote rol. Zoals je hebt gelezen staat
er achter All you need is God een vraagteken, zo kan je zelf invullen wat God voor je betekent. Sommige mensen hebben niet
alleen God nodig maar ook familie, vrienden en collega's. Misschien is dat bij jou ook wel zo? Ds. Karsten van Staveren gaat
hier verder op in tijdens de dienst die start om 19.00 in De Antenne. De groep Joy uit Den Ham zal de dienst muzikaal
begeleiden. We zien je graag terug in deze eerste EigenwijzZ-dienst van het nieuwe seizoen op zondag 14 september.

GEMEENTE RONDOM DE ANTENNE
Fancy Fair. De Fancy Fair, die zaterdag 23 augustus werd gehouden, heeft € 10.614,54 opgeleverd. Daarbij komt een
bedrag wat al bij elkaar was gebracht vanaf januari 2014 door o.a. toneel, dienstverlening, oud ijzer en verkoop via
Marktplaats van € 8.585,00, een totaalbedrag van € 19.199,54. De ballonvaart is gewonnen door Marrie Brand. De inhoud van
de boodschappenkar is geraden door Henk Visscher. Alle vrijwilligers hartelijk bedankt voor de medewerking, en ook iedereen
die op de dag geweest is. Het was weer een bijzonder gezellige dag. Stuurgroep fondsenwerving.
Bezorgen Zendingsblad Vandaar. Voor de verspreiders van het blad Vandaar: deze bladen liggen op de tafel in de hal.

GEMEENTE RONDOM DE VAN DEDEMKERK
Verjaarsvisite 75+. Op woensdag 3 september is er vanaf 10.00 uur in De Fontein een verjaarsvisite voor hen, die in juli of
augustus 75 jaar of ouder zijn geworden. Partner en/of mantelzorger zijn natuurlijk ook van harte welkom.
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).

