Van Dedemkerk

2 juli 2017

De Antenne

09.30 uur: Dienst in De Antenne

09.30 uur: ds. G.B.Huiskamp Overstapdienst
Zingen: Zingenderwijs 49,”Ga met je mee zeg niet nee”,
Opwekking 214,Opwekking 733,
Lezing: Lukas 15: 11 - 32
Thema: “Op weg”
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/PKN/Roosevelthuis

19.00 uur: De Fontein: ds.G.B.Huiskamp
Zingen: Ps.68:9;Gez.280:1,2;Gez.62;Geloofsbel.; Gez.86:1,3
Schriftlezing: Lukas 10:30-37
Collecten: In de dienst: PKN/JOP
Bij de uitgang: K&S/PKN/Roosevelthuis

19.00 uur: Dienst in De Fontein

Kindercollecte: World Vision
Collecteopbrengsten 25-06: PKW € 588,06 dit is incl.€ 170,75 van de Opendeur dienst, K&S voor Anak Anak € 611,38
Pastoraat wijk Zuidoost: Met ingang van 1 juli is ds. G. Brandorff uit Hardenberg beschikbaar voor pastorale ondersteuning
in de wijk Zuidoost. Op dit moment werkt ds. Brandorff nog als predikant bij de Protestantse Gemeente in Raalte en in juni
hoopt hij vakantie te kunnen nemen. In de Samenspraak komt een nadere introductie van ds. Brandorff.
Dopen: Op 9 juli zal er weer de gelegenheid zijn om je kind te laten dopen of zelf gedoopt te worden. Het is goed en gezellig
om met andere ouders in gesprek te zijn over God, het geloof en de doop. Daarom zullen er de voorbereidingsavonden zijn
op maandag 26 juni en 3 juli. In juli zullen we met elkaar terugkijken op de doopdienst. Je kunt je aanmelden voor deze
avonden bij ds. Karsten van Staveren. dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425.
Uitje Wijk Noordwest: Zondag 16 juli van 14.00 tot 16.30 uur organiseert wijk Noordwest een uitje voor het hele gezin naar
de Kinderboerderij. Voor koffie, thee, ranja en pannenkoeken wordt gezorgd. Bijdrage € 1,00 p.p. en kinderen tot 6 jaar gratis.
Geld wordt na aftrek van de kosten gedoneerd aan de Kinderboerderij. Komt allen. Opgave bij Joke Deen tel. 615756
of hnsdn87@gmail.com
Pastoraat in de vacaturetijd voor wijk Zuid Oost: Met het vertrek van ds. Bart Breunesse is er een leemte ontstaan in het
eventuele crisispastoraat in onze gemeente. Ds. J. van Dijk, ds. G.B. Huiskamp en ds. Karsten van Staveren zullen tijdelijk de
zorg van deze wijk op zich nemen. Zou je dringend behoefte hebben aan een pastoraal gesprek of zou je de gemeente op de
hoogte willen brengen van de mooie hoogtepunten van je leven neem dan contact op met één van bovengenoemde
predikanten. Zij willen gerust een stukje met jullie oplopen en met/voor jullie bidden. Vanaf 1 juli zal ds. G. Branddorff de
bezoeken op zich nemen.
Openingstijden Antenne: Nu de vakantie periode weer aanbreekt zijn wij niet altijd aanwezig. Wij zijn zeker aanwezig op de
volgende tijden. Week 27: 3 juli t/m 7 juli
Maandagmorgen
Dinsdagavond
Woensdagavond
Donderdagavond
Vrijdagmorgen

09.00 uur t/m 12.00 uur
18.30 uur t/m 22.00 uur
18.30 uur t/m 22.00 uur
18.30 uur t/m 23.00 uur
09.00 uur t/m 12.00 uur

Oproep voor de fruitpluk!: In september begint weer het fruitplukken bij de fam. Balk in Kraggenburg. Hierbij een oproep
voor mensen die op de woensdag of vrijdag willen plukken. Graag weer wat nieuwe mensen erbij. Voor de nieuwelingen, u
moet wel in het bezit zijn van een geldig ID kaart. Ga mee en geef je zo snel mogelijk op bij M. Brand tel. 638611 of per mail
j.h.brand@ziggo.nl zodat ik weer de lijst kan maken voor het plukseizoen.
Collectemunten: Het is vanaf nu ook mogelijk om de collectemunten bij één van de koffiedames op woensdagmorgen in
"Het Kruispunt" te bestellen. De machtigingsformulieren liggen ook vanaf nu in "Het Kruispunt" op woensdagmorgen.
Zij halen dan de munten voor u op bij het kerkelijk bureau en brengen u die in "Het Kruispunt".

Taizé: We zingen nog 1 keer samen Taizé-liederen voor de vakantie. Op dinsdag 4 juli gaan we de liederen oefenen voor de
dienst in oktober. We starten om 18.45 uur en zingen tot 19.45 uur in de Antenne. Wees welkom en zing gezellig een keer
met ons mee.
Ouderlingen bladen: Wie o wie heeft belangstelling voor een stapeltje ouderlingen bladen info. tel.615813
Verzoekplatenprogramma: Dinsdag 4 juli vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma voor de
luisteraars van kerktelefoon of internet: www.kerkomroep.nl.
Het wordt deze keer gepresenteerd door Ben Harms. Verzoekjes , zomaar een schouderklopje of een felicitatie, kunt u voor
de volgende maand alvast weer aanvragen bij Janny Prinsen, tel. 612644 of per e-mail bij de koster:
aartprinsen@hotmail.com.
Oproep: Nellie Aalbers ligt al bijna een week in het ziekenhuis in Hardenberg. Ineke wil graag met enige regelmaat bij haar
zus op bezoek. Als u een keertje met Ineke mee wilt rijden zou dat fijn zijn. Samen met Ineke ’s middags. Bezoektijd van
15.30 uur- 16.30 uur.Als u alleen ’s avonds kunt is het ook heel mooi. Ineke gaat dan niet mee.Een telefoontje of email (met
naam, adres en telefoonnummer) naar Cobi en Lucas Korvemaker is welkom, zij coördineren het bezoek. Hun
telefoonnummer is 0523-232212.Email: korvemaker54@gmail.com
Verjaarsvisite: Komende dinsdag 4 juli is er in De Antenne vanaf 10.00 uur een verjaarsvisite voor hen ,die tussen 15 mei en
1 juli de leeftijd van 75 jaar of ouder hebben bereikt. Iedereen heeft een persoonlijke uitnodiging gehad. Van harte welkom!
Waarneming: Van 1 juli t/m 29 juli is ds. J. van Dijk niet beschikbaar. De aanwezige collega’s nemen waar in pastorale
situaties waarbij de bijstand van een predikant gewenst is.

Kopij voor de Nieuwsbrief, bij voorkeur digitaal, kunt u via e-mail pkn.nieuwsbrief@gmail.com aanleveren vóór woensdag
18.00 uur of schriftelijk bij René Grijsen, De Magnolia 42, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

