Zondag 5 juli 2015
Kindercollecte: Gedurende het 3e kwartaal sparen we voor onderwijs voor blinde kinderen in Palestina, dit is een project van
Kerk in Actie. Kinderen met een handicap hebben weinig mogelijkheden om zich te ontwikkelen in de Palestijnse
samenleving. Ze worden vaak binnen gehouden, omdat ouders zich voor hen schamen. Deze kinderen vinden een warm thuis
op de blindenschool, Al Shurooq in Beit Jala bij Bethlehem. Deze school biedt de kinderen niet alleen onderwijs, maar ook
kost en inwoning, medische zorg, boeken en verzekeringen. De kinderen komen voor een periode van vier tot zes jaar naar
school en worden zo begeleid dat ze daarna verder kunnen in het reguliere onderwijs. In totaal volgen dertig kinderen tussen
de drie en vijftien jaar onderwijs aan de blindenschool in Beit Jala. Een deel van hen verblijft in het internaat. Medewerkers
van de school begeleiden ook de ouders thuis. Hierdoor ontdekken ook de families dat het mogelijk is om met een handicap
op een volwaardige manier in de maatschappij te functioneren.
Openingstijden De Antenne: Tijdens de vakantieperiode is het mogelijk dat er niet alle dagen iemand aanwezig is in
De Antenne. Vanaf maandag 22 juni tot en met zaterdag 15 augustus is er zeker iemand aanwezig op:
- maandagavond:
18.30 uur - 22.30 uur
- donderdagavond:
18.30 uur - 23.00 uur
- vrijdagmorgen:
9.00 uur - 12.00 uur
Kerkelijk bureau Van Dedemkerk tijdens de vakantieperiode: Woensdag 8 juli is het kerkelijk bureau zoals gewoonlijk
geopend van 9.00-12.00 uur. Het kerkelijk bureau is van 10 juli - 10 augustus gesloten. Het voordeel van de gezamenlijke
collectemunten is nu, dat u in deze periode de munten kunt halen bij koster Aart Prinsen, maar ook in De Antenne, indien daar
iemand aanwezig is. De betaling loopt dan t.z.t. ook gewoon via automatische incasso. Wenny Schuurman.
Vakantie ds. Breunesse: In verband met vakantie is ds. Breunesse afwezig vanaf zaterdag 4 juli tot maandag 3 augustus.
Indien nodig vervangen de collega’s Van Dijk en Huiskamp.
Vakantie ds. Van Staveren: Van 6 juli t/m 2 augustus zal ds. Van Staveren niet bereikbaar zijn. Voor dringende pastorale
zorg kunt u zich wenden tot één van de aanwezige collega’s.
Opbrengst gezamenlijke collecten 28 juni: Kerk en Samenleving/Project Kerk in Actie: Betere leefomstandigheden voor
kwetsbare kinderen in Kenia: € 416,31; Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 466,01, dit is incl. de open deurdienst: € 140,83.
Jaarlijkse feestavond georganiseerd door de Activiteitencommissie: Houd vrijdagavond 4 september vrij in uw/jouw
agenda voor de jaarlijkse feestavond! Deze avond staat in het teken van onze zuiderburen. Opgave voor deze avond bij
Cindy Holtvoort, tel. 612509, Jaap van Laar, tel. 614583 of Jan Vogelzang, tel. 615348.
Kraambezoek: Als u in de wijk namens de kerk op kraambezoek gaat kunt u in de maand juli een bijbel of boekje ophalen bij
Lucy Couvée, Havikstraat 39, tel. 613512.
Verzoekplatenprogramma: Dinsdagmorgen a.s. vanaf 10.30 uur kunt u luisteren naar een programma voor de luisteraars
van de Kerkomroep en de Kerktelefoon. Het wordt deze keer gepresenteerd door Ben Harms. Verzoeken voor de volgende
uitzending op dinsdag 4 augustus kunt u weer aanvragen bij Janny Prinsen, Hoofdvaart 5a in Dedemsvaart. Dit kan
schriftelijk, per e-mail: aartprinsen@hotmail.com of gewoon even bellen naar tel. 612644.
Gezocht: Voor het verjaardagsfonds zijn wij met spoed op zoek naar een nieuwe bezorger/bezorgster voor de straten
Adelaarweg en Lepelaarweg. Als je denkt dat lijkt mij wel wat om enkele keren per maand een envelopje rond te brengen en
later de retourenvelopjes weer op te halen neem dan even contact op met Bert van Faassen, tel. 616166 of
vfaassen@home.nl.
Verhuizen? Wij helpen! Vaak worden al overtollige meubels etc. ter beschikking gesteld voor de Fancy Fair. Als extra
service voor verhuizende mensen kunnen vrijwilligers ook de werkzaamheden doen om de woning weer kant en klaar op te
leveren aan de woningbouwvereniging of toekomstige koper. Denk hierbij aan: verwijderen vloerbedekking, gordijnen en
behang, gaten in muren dichtmaken. Uiteraard tegen een vooraf overeengekomen prijs of uurtarief. Dit bedrag gaat naar de
stuurgroep Fondsenwerving. Voor info kunt u contact opnemen met D. Olde, tel. 638569 of D. Starke, tel. 614568.

