De Antenne

5 augustus 2018

09.30 uur: prop. mevr. T.D. Prins-van den Bosch, Daarle

Van Dedemkerk

09.30 uur: Dienst in de Antenne

Liturgie: Ps. 63: 1 en 3; Lied 969: 1, 2, 3 en 4; Lied 103c: 1,
3 en 4; Ps.97: 2, 3 en 5; Ps. 27: 1 en 4; Lied 905: 1, 3 en
4; Lied 704: 1, 2 en 3
Schriftlezing: 1 Samuël 7: 2-17; Matteüs 7: 7-11
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Diaconie
19.00 uur: Dienst in de Fontein

19.00 uur: De Fontein ds. J.D.Th. Wassenaar, Hellendoorn
Liturgie: Ps. 84: 1 en 2; Ps. 84: 5 en 6; Lied 317: 3; Ps. 84: 3
en 4; Ps. 73: 9 en 10; Lied 723: 2; Lied 723: 1; Lied 834
Schriftlezing: Psalm 107: 1-9; 2 Kor. 4: 16 - 5: 1

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Diaconie
Kindercollecte: 3e kwartaal 2018: Straatkinderen in Kampala, Oeganda
Collecteopbrengst 29-7: PKW: € 400,45 en K&S: € 307,50
Bereikbaarheid ds. Zondag: Tot begin september woont de fam. Zondag in Stegeren. Ds. Zondag is daar te bereiken op tel.
0523-856617. Zijn voorlopige postadres is Hoofdvaart 7, 7701 JE Dedemsvaart. Het e-mailadres is al eerder bekend
gemaakt: dsjzondag@pkn-dedemsvaart.nl.
Afscheid ds. Prins: ds. Desiree Prins neemt na 7 maanden pastorale bijstand te hebben verleend, afscheid van onze
gemeente. Zij wordt op 16 september bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente “de Rank” te Staphorst-Rouveen.
Vandaag gaat zij voor in de ochtenddienst van 9.30 uur in de Antenne. Dan is er een mogelijkheid om Desiree Prins de hand
te schudden.
Afscheid: Vandaag neem ik afscheid van u als gemeente. Ik wil iedereen bedanken voor jullie gastvrijheid en de prettige
manier waarop ik mijn werk kon doen. Gods zegen toegewenst. Desiree Prins-van den Bosch.

Openingstijden kerkelijk bureau Van Dedemkerk: Tijdens de vakantie is het kerkelijk bureau van 6 augustus tot en met 31
augustus gesloten. De munten kunnen, indien nodig, gehaald worden in de Antenne, indien daar iemand aanwezig is. De
openingstijden van de Antenne vindt u hieronder op de nieuwsbrief. De betaling loopt dan t.z.t. gewoon via de automatische
incasso.
Openingstijden de Antenne: De vakantieperiode 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 32 (6 augustus t/m 10 augustus): Maandagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur, donderdagavond 18.30 t/m 23.00 uur en
vrijdagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur.
Week 33 (13 augustus t/m 17 augustus): Maandagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur, donderdagavond 18.30 t/m 23.00 uur en
vrijdagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur.
Verzoekplatenprogramma: Dinsdagmorgen 7 augustus a.s. vanaf 10.30 uur wordt weer het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor de luisteraars van kerkomroep en kerktelefoon uitgezonden. Het programma is dan, maar ook
later, te beluisteren op www.kerkomroep.nl en wordt deze keer gepresenteerd door Ben Harms. Verzoekjes, een felicitatie of
zomaar een lied wat u graag wilt horen kunt u opgeven bij Jannie Prinsen op tel. 0523-612644 of per e-mail:
aartprinsen@hotmail.com.
Commissie Fondsen werving: Het inleveren van goederen, bestemd voor de verkoop op de Fancy Fair van 25 augustus
a.s., kan tot uiterlijk 11 augustus 2018. Een door u gebakken taart, koek of cake, bestemd hiervoor, kan uiteraard na deze
datum worden aangeleverd. Wij zien uw kookkunst graag tegemoet.

Beroepingscommissie: De kerkenraad is blij te kunnen melden dat er een nieuwe beroepingscommissie is benoemd. De
commissie bestaat uit de volgende gemeenteleden: Judith van Kesteren, Fokko Batterink, Poul van Slooten, Jasper Vrieling,
Roelien Menzo, Age Vogelzang, Alice Visscher, Thea Zandbergen, Patrick Kok, Mariska Ekelmans, Diane Breukelman,
Germa Kat en Ada Ruitenberg. We hopen dat ook nog een twintiger wil aansluiten. Na de zomer zal de commissie met haar
werk starten.
Pastorale ondersteuning in vakantietijd: De komende weken zijn een aantal predikanten op vakantie. Mocht u pastorale
ondersteuning nodig hebben en u weet niet bij wie u terecht kunt, neem dan contact op met de kerkenraad via
maaikehiemstra60@gmail.com. Dan wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

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.)

