De Antenne

3 juli 2016

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds. G.B. Huiskamp

11.00 uur: ds. B.G. Breunesse

Liturgie: Ps.84: 1,2 ; NLB 274 ; Lied van het licht ;
NLB 352: 1,2,3,6 ; Gez.287: 1,2,3 ; Veilig in Jezus’ armen ;
NLB 422.
Lezing: Nummeri 23:1-12
Thema: vloek die verkeert in zegen
Collecten: In de dienst: Plaatselijk Kerkenwerk
Bij de uitgang: K&S / Diaconie

Meet & Greet op Be-Lief, Sportpark De Boekweit
met ‘Reach Out‘ uit Wierden.
Liturgie: Lied 88 (Hemelhoog) ; Lied 679 (Hemelhoog) ;
Opwekking 733 ; Opwekking 602.
Lezing: Spreuken 6: 6-11

19.00 uur: dienst in De Fontein

19.00 uur: ds. G.B. Huiskamp
Liturgie: Ps.98: 1,2 ; NLB 655: 1,3,4,5 ; NLB 871 ;
NLB 340b ; NLB 641: 1,2,4
Lezing : Handelingen 11: 19-30
Thema: hoe het evangelie de wereld veroverde
Collecten: In de dienst: PKW Jeugdwerk
Bij de uitgang: K&S / Diaconie

Kindercollecte: Make-A-Wish Nederland
Collecteopbrengst 19 juni: K&S - Werkgroep Hongarije: € 533,02
Doopzitting. Op zondag 31 juli is er in de Antenne gelegenheid om gedoopt te worden. In deze dienst hoopt ds. Karsten van
Staveren voor te gaan. De doopzitting is op woensdag 20 juli om 20.00 uur in zaal 2 van de Fontein. Graag vòòr 18 juli
aanmelden bij ds. Karsten van Staveren.
Jubileum. Jan en Rens Prins-Zwiers, Rozenheim 85 hopen op woensdag 6 juli te gedenken dat zij 60 jaar getrouwd zijn. Zij
vieren dat op 9 juli met een receptie in de Baron. Van harte gelukgewenst!
Verzoekplatenprogramma. Dinsdag 5 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
of zomaar een groet 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.
Hospice Dedemsvaart. Wilt u iets betekenen voor uw medemens in de laatste fase van het leven, dan kan dat. Hospice
Dedemsvaart heeft ruimte voor een aantal nieuwe vrijwilligers. Na een oriënterend gesprek met de coördinatoren kunt u, met
ingang van september, meedoen met de training/opleiding van 4 á 5 dagdelen om hierna dit mooie en dankbare werk te
kunnen gaan doen. Heeft u belangstelling en/of vragen, neem dan contact op met Lijntje 06-2880 9985 of
Monique 06-2881 0511.
Afwezig ds. Bart Breunesse. In overleg met de bedrijfsarts en de therapeut mag ik niet werken tot 9 juli a.s. Wanneer alles
goed gaat, heb ik daarna vakantie t/m 7 augustus. Indien nodig kunt u een beroep doen op de aanwezige collega’s.
Vakantie ds. J. van Dijk. Van zaterdag 2 juli t/m zondag 31 juli is ds. van Dijk niet beschikbaar. Wanneer pastorale zorg
gewenst is kunt u een beroep doen op de aanwezige collega’s.
Van Dedemkerk: Aart en Janny Prinsen zijn verhuisd van de Hoofdvaart 5a naar het Wilgenroosje 1 hier in Dedemsvaart.
Ons telefoonnummer blijft zoals het was 612644. Wij zijn het beste te bereiken op het nummer van de kerk, 616615 en
of 06-20504876. Ook voor degenen die langskomen voor een sleutel van het Kruispunt of Consistorie is het verstandig om
even van tevoren te bellen, zodat je niet voor niets komt. Maar meestal zijn we door de week wel in de buurt van de kerk of
Fontein te vinden.
Openingstijden De Antenne: De vakantie periode begint weer, en dat heeft ook voor de openingstijden van de Antenne
gevolgen. Wij zijn niet alle dagen meer aanwezig, zoals in het jaarboekje staat. Wanneer zijn wij wel aanwezig:
Week 26 t/m 30 ( 27 juni t/m 29 juli)
- Maandagmorgen 9.30 t/m 11.30 uur
- Donderdagavond 18.30 t/m 22.00 uur
- Vrijdagmorgen
9.30 t/m 11.30 uur
Namens alle medewerkers

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.)

