De Antenne
9.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

4 augustus 2019

Van Dedemkerk

9.30 uur: ds. J. Zondag
Liturgie: ELB 343; ELB 58; Lied 103c: 1,2 en 3; ELB 430;
lied 272; lied 967: 1,4 en 7; ELB 270
Schriftlezing: Mattheüs 19:1-12; Exodus 34: 1-12

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Zending
19.00 uur: Dienst in De Fontein

19.00 uur - de Fontein: ds. J. Zondag
Liturgie: Ps. 42:1 en 3; lied 243:1 en 4; Ps. 119: 64,65 en
66; lied 836:1,4 en 5; lied 340b; lied 737: 1, 2, 3,18 en 21
Schriftlezing: Exodus 20: 8-11; Hebreeën 3

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Zending
Kindercollecte: 3e kwartaal - Project. “Days for Girls” : Waardigheid en kansen voor meisjes in Indiase sloppenwijken
Kerkelijk bureau: Opening kerkelijk bureau Van Dedemkerk tijdens de vakantie.
Het kerkelijk bureau is van 29 juli tot en met 23 augustus gesloten. De munten kunnen, indien nodig, gehaald worden in de
Antenne, wanneer daar iemand aanwezig is. De openingstijden van de Antenne staan ook op deze nieuwsbrief vermeld. De
betaling loopt dan t.z.t. gewoon via de automatische incasso.

Fondsenwerving - verloting: De mensen die pakketjes loten hebben verkocht, graag de strookjes en het geld terugbrengen
bij Marry Brand, Lijsterstraat 12. Alvast bedankt.

Commissie Fondsenwerving:
- Aanlevering goederen: Vanaf zaterdag 10 augustus kunnen er geen goederen meer aangeleverd worden voor de te houden
Fancy Fair op 24 augustus 2019.
- Creatieve bakkers: Wie wil er voor de verkoop op de te houden Fancy Fair een lekkere taart of cake bakken?
- Trekking verloting CF is tijdens de Fancy Fair om +/- 15.00 uur. De helft van de netto opbrengst is voor de Hospice
Dedemsvaart.

Muziekplatenprogramma: Dinsdagmorgen a.s. vanaf 10.30 uur kunt u weer luisteren naar een nieuw programma voor de
luisteraars van kerkomroep en kerktelefoon. Het wordt ditmaal gepresenteerd door Renske Bakker. Verzoekjes, een felicitatie
of zomaar een lied dat u graag eens wilt horen kunnen aangevraagd worden bij Janny Prinsen, tel. 612644 of per e-mail: Aart
Prinsen, aartprinsen@hotmail.com.

Zomerperiode: Gedurende de zomerperiode zullen de predikanten met enige regelmaat niet beschikbaar zijn voor het werk
van de kerk. In overleg hebben ze ervoor gezorgd dat er altijd pastorale hulp aanwezig zal zijn. Zou u uw wijkpredikant niet
kunnen bereiken gedurende de zomerperiode kunt u altijd contact opnemen met Maaike Hiemstra om te vragen welke
predikant wel te bereiken 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, Raveslootstraat 5, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

