De Antenne

02 september 2018

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds. G.A Trouwborst, Nieuwleusen

10.30 uur: EigenwijZz dienst, ds. J. Zondag

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: College van Diakenen:
opbrengst voor Anak Anak, Lombok Timur

Liturgie Eigenwijzz: de Bestemming (M. Borsato), votum en
groet (Sela), Opwekking 599, Lied 416
Schriftlezingen: Jona 1, Johannes 15:16
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: College van Diakenen
opbrengst voor Anak Anak, Lombok Timur

19.00 uur: dienst in De Fontein

19.00 uur De Fontein: ds. J.H. Adriaanse, Beerzerveld
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: College van Diakenen
opbrengst voor Anak Anak, Lombok Timur

Kindercollecte: 3e kwartaal 2018: Straatkinderen in Kampala, Oeganda
Collecteopbrengst: In verband met vakantie geen collecteopbrengsten deze week.
Inburgering: Op 3 september worden ds. Jonathan en Karen Zondag officieel inwoners van de gemeente Hardenberg. Zij
betrekken dan hun woning aan de Veenbies 8, 7702 AV Dedemsvaart. Zij zijn vanaf dan te bereiken op telefoonnummer 0523
303655
Diaconie: Aankondiging collecte voor stichting ‘Anak Anak’ voor directe noodhulp op Lombok:
Direct na de eerste aardbeving zijn mensen van onze stichting in actie gekomen om eerste hulp te verlenen, eerst de schade
bekijken en slachtoffers helpen en vervolgens water en voedsel naar de getroffen gebieden brengen. Met de eerste vier
bevingen werd Labuan Pandan (waar wij actief zijn) nog ontzien maar bij de vijfde was het mis en zijn ook de huizen van onze
contactpersonen verwoest en is het één grote chaos… De angst is groot, iedereen slaapt nog steeds buiten en er is nog zo
veel hulp nodig. Wij bevelen deze collecte deze zondag van harte bij u aan, elke euro helpt en wordt direct besteed! U kunt
natuurlijk ook een gift overmaken, dit kan naar rekeningnummer NL67RABO0121334015 t.n.v. stichting Anak Anak (Onze
stichting heeft de door de belastingdienst aangemerkte officiële ANBI-status waardoor u uw donatie van uw inkomsten- of
vennootschapsbelasting kunt aftrekken). Zie ook onze website, http://www.anak-anak-lombok-timur.nl, voor meer informatie
onder het kopje nieuws.

Herhaalde oproep - Functionaris Gegevensbescherming gezocht: Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel ons als burgers te beschermen tegen inbreuken
op onze privacy. Ook onze kerkgemeenschap moet aan deze wetgeving voldoen. De colleges van kerkrentmeesters hebben
geconstateerd dat het naleven van deze wet dusdanig belangrijk en veelomvattend is dat bestaande collegeleden dit ‘er niet
maar zo even bij kunnen doen’. We zijn helaas nog steeds op zoek naar mensen die ons willen versterken door alleen deze
specifieke taak als, functionaris gegevensbescherming, op zich te nemen. Hebt u kennis van het onderwerp en/of interesse?
Meldt u dan aan bij Derk Zwiers. Kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl of tel. 0523-614123 (alleen ’s avonds).
14e Fancy Fair: Iedereen die heeft meegeholpen om de 14e Fancy Fair tot een succesvolle dag te maken willen we hartelijk
bedanken voor zijn of haar inbreng. De opbrengst van € 10.837,--, was t.o.v. 2017 iets lager, maar weer boven verwachting.
Hetzelfde geldt voor de sfeer en saamhorigheid. Dit moois willen we er graag samen met u inhouden. Commissie
Fondsenwerving.
Ter herinnering:
- sectievergadering ZO 2 op dinsdag 4 september, 20.00 uur (Beethovenstraat 14)
- sectievergadering ZO 3 op maandag 10 september, 20.00 (Kotermeerstraat 4)
- sectievergadering ZO 1 op donderdag 20 september, 20.00 uur (Zestiende wijk 21)
- vergadering kwadrant ZO op woensdag 19 september, 20.00 uur (De Antenne)
Verzoekplatenprogramma: Dinsdagmorgen a.s. vanaf 10.30 uur wordt weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma
voor luisteraars van de kerktelefoon uitgezonden. Het programma is dan, maar ook later te beluisteren op
www.kerkomroep.nl. Het wordt ditmaal gepresenteerd door Ben Harms. Verzoekjes, een felicitatie of zomaar een lied dat u
graag eens wilt horen kunnen aangevraagd worden bij Janny Prinsen op tel : 612644.

Bezoekdienst kerkaktief: Op dinsdag 4 september staat het reisje gepland van Bezoekdienst Kerkaktief. ’s Morgens gaan
we naar het Zeemuseum Miramar in Vledder, waar ook de lunch voor ons klaarstaat. In de middag gaan we naar Dingdong
te Hoogeveen. Hier worden we ontvangen met een kopje koffie waarna we een rondleiding krijgen door het bedrijf en we
sluiten af met een warm buffet. Tegen 18.00 uur zijn we weer thuis. U kunt zich opgeven bij Janny Naber, tel. 614916 of Willy
Kamerman, tel. 614511. Graag tot ziens.
Soos: We gaan als Soos DV op dinsdag 4 september a.s. om 14.00 uur weer van start. Iedereen is van harte welkom .
55+: Op 6 September staat het reisje naar Harskamp (diner + glasblazer) gepland. Kosten € 40,-- p.p.. Vertrek om 10.30 uur
vanaf De Antenne. Tot 4 september kun je nog opgeven bij Tjerkje van der Meulen, tel. 613643. Maar vol=vol.
Taizé: Komende dinsdag, 4 september gaan we weer liederen van Taizé zingen. We oefenen de liederen voor de viering van
zondag 30 september. Dit doen we onder leiding van Marjanne Visscher. We zingen van 18.45 – 19.45 uur in de kerkzaal van
'De Antenne'. Heb je zin om een keer mee te zingen? Wees welkom!
Spreekuur gemeenteleden: Op woensdag 5 september vergadert het Moderamen in De Antenne. Vooraf aan deze
vergadering is er vanaf 19.00 t/m 19.30 uur gelegenheid om vragen te stellen aan de kerkenraad. Mocht u onderwerpen
hebben waarover u met ons van gedachten wilt wisselen, willen we u hier van harte voor uitnodigen.
Startzondag: Zondag 9 september om 09.30 uur begint in de Van Dedemkerk het nieuwe kerkelijk jaar met een leuke dienst
met als thema ‘Een goed gesprek!’. Na de dienst zijn er gezellige activiteiten te doen voor jong en oud waaronder sjoelen,
springkussen, ballonnenclown, optreden van Da Bant en lekker eten! Ook organiseren we een zeskamp dus maak vast
groepjes van ongeveer 6 mensen en doe na de dienst mee! I.v.m. de activiteiten kan er tijdens de startzondag niet
geparkeerd worden op het grind bij de kerk. We hopen er een gezellige dag van te maken, tot dan!
Motortoertocht: Evenals de afgelopen jaren organiseren we dit jaar weer een toertocht voor motorrijders. Dit jaar is de tocht
gepland op zondag 16 september. Bij goed weer vertrekken we na de ochtenddienst, tegen 11.15 uur, vanaf De Fontein. Na
een klein uurtje rijden, zullen met elkaar lunchen. Het is de bedoeling dat een ieder zijn/haar eigen lunchpakket meeneemt.
We zullen zorgen voor een mooie afwisselende route en de nodige stops. Je rijdt mee voor eigen risico. Bij regenachtig weer
gaat de tocht niet door. Als je mee wilt rijden, geef je dan uiterlijk 14 september op bij één van onderstaande adressen.
Henk Zieleman, tel. 614129; e-mail: hzieleman@home.nl
Jan Ruitenberg, tel. 615282; e-mail: janruitenberg@hotmail.com
Foto’s Boottocht: De foto’s van de boottocht worden op zondag 16 september na de ochtenddienst getoond in De Fontein.

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.)

