De Antenne

7 juli 2019

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds. K.van Staveren
Liturgie: NLB 221, HH 411 (Aber du weisst den Weg), NLB
195, NLB 891, NLB 174, NLB 887, NLB 418: 1,2
Schriftlezing: 2 Koningen 5: 1-14
Thema: “Helen is meer dan beter maken”.
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Binnenlands Diaconaat

10.30 uur ds.J.Zondag EigenwijzZ Openluchtdienst
Liturgie: HH 707, Opwekking 720, Opwekking 311
Schriftlezing: Matteüs 11:28-30
Thema: “Ik wens jou….”

19.00 uur: Dienst in de Fontein

16.30 uur : ds. K.van Staveren Kruimeldienst

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Binnenlands Diaconaat

19.00 uur: De Fontein ds. K.A.Hazeleger
Kindercollecte: 3e kwartaal - Project. “Days for Girls” : Waardigheid en kansen voor meisjes in Indiase sloppenwijken
Bloemengroet:
- mevr. G. Weits-Boelm, Hoofdvaart 57
- mevr. K.E. Tibben-Visscher, De Nieuwe Wever, Slagharen, i.v.m. verjaardag
- mevr. Swankhuisen, Schuttevaer 76, i.v.m. verjaardag
- mevr. H.E. Wesselink-Grutter Schuttevaer 73,
- dhr. W. van der Hoek Schuttevaer 121 i.v.m. verjaardag.
- mevr. H. Wesselink-de Bruin, Wilhelminastraat 44
Collectes 30 juni: PKW € 349,97 en K&S € 283,38 kindercollecte 2e kwartaal € 82,26 en verjaardagsfonds € 88,60
Zondag 7 juli – Binnenlandsdiaconaat collecte; Vakantiepret voor kinderen in armoede
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes
uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die in
armoede opgroeien, verrassen met een vakantietas vol speelplezier. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken
vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of een pretpark in de buurt.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
EigenwijzZ openluchtdienst: Deze zondag 7 juli is het weer zover, een mooie openluchtdienst in de tuin van de Van
Dedemkerk. Het thema is “Ik wens jou!”. Ds. Jonathan Zondag zal met ons nadenken over dat wat wij anderen toewensen en
gunnen. Zonder dat wij onszelf hierbij vooropstellen. Geert van de Logt en Lise Melenhorst gaan ons muzikaal begeleiden en
we sluiten af in stijl: Met een picknick! We beginnen om 10.30 uur. Neem je een kleedje of een stoel mee?
Kruimeldiensten 2.0: Vandaag is de laatste kruimeldienst van het seizoen We gaan het hebben over Abraham en krijgen de
kans om een tent te bouwen in de kerk. Hartstikke leuk om spelenderwijs je kind of kleinkind te laten beleven in de kerk, kom
dansen, zingen, bidden. Geloven dat doen we samen! Je bent nooit te jong (of te oud) om te geloven. We beginnen om 16:30
met een korte viering in de van Dedem, waarna we met oud en jong eventjes wat drinken in het Kruispunt.
Gesprekken rondom de doop: Op zondag 14 juli zal er weer de gelegenheid zijn om gedoopt te worden. Zou je zelf gedoopt
willen worden of je kind willen laten dopen, dan kunnen jullie je aanmelden bij ds. Karsten van Staveren
(dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl). Op maandag 1 juli en maandag 8 juli staan de gesprekken rondom de doop gepland.
Het is altijd mooi om met anderen een zinnig gesprek te voeren over geloven, kerk en doop.
Commissie Fondsenwerving, Service team bij op - en ontruimen woningen: Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het op - en
ontruimen van uw woning. Overtollige, maar herbruikbare goederen, brengen wij in op de jaarlijks te houden Fancy Fair. Ook
voor het afvoeren van niet bruikbare goederen in combinatie met het schoon opleveren van de woning, bieden wij ons aan
tegen een vooraf af te spreken tarief. U kunt hiervoor contact opnemen met: de heren D. Olde tel: 0523638569 of W. Nijboer
0523-616051. Voor het ophalen oude metalen, wasmachines etc. kunt u Freek Lamberink bellen 0523-614668.
Stuurgroep Fondsenwerving oproep: Chris Antuma heeft ons benaderd. Voor schoffelwerk op een perceel in Junne. Het
gaat om biologische teelt. Het idee hierachter zal hetzelfde zijn als de fruitpluk. Vorige week deden we al een oproep en
enkele mensen doen mee. Toch graag nog enkele mensen erbij zodat men niet iedere week hoeft te schoffelen. Opgave en
inlichtingen: Klaas Boessenkool, tel. 0610123847, Marry Brand, tel. 638611

Uitnodiging voor quizavond van de Activiteiten Commissie (AC). Op vrijdagavond 11 oktober a.s. organiseert de AC voor
u een avondje gezelligheid in De Fontein. De inloop is vanaf 20.30 uur. Tevens wordt dan weer DE QUIZ gespeeld! De
vragen zijn divers, met onderwerpen als nieuws, bijbel, sport en spel, geografie, muziek, e.d. Een team bestaat uit 6
personen. Wel kan ieder als publiek zijn of haar favoriete team aanmoedigen of zelf als publiek meespelen. Tegen een kleine
vergoeding is er een drankje en een hapje. Durft u/durven jullie deze uitdaging (weer) aan?? Opgave graag vóór 1
september a.s. (vol is vol!) bij: Erna Mijnheer, tel. 06-39581154, e-mail: emijnheer@icloud.com of bij Gert Menzo, tel. 0523613676, e-mail: gmenzo@xs4all.nl. We rekenen weer op uw/jouw komst!
Opendeur en Zangdiensten - Welk lied zingt u/zing jij graag?: Zondag 25 augustus (19.00 uur) is er weer een zangdienst
waarbij u zelf liederen voor kunt opgeven. Bij de uitgang van de kerken (Van Dedemkerk & De Antenne) en in de Fontein kunt
u inmiddels de liederen in een daarvoor bestemde doos/mand leggen. Graag z.s.m. inleveren (uiterlijk voor 4 augustus). Wij
hopen op veel reacties, zodat we er weer een fijne (zelfgekozen) zangdienst van kunnen maken! Hartelijke groet, de
commissie Opendeur-en zangdiensten
Openingstijden De Antenne: De vakantie periode begint weer, en dat heeft ook voor de openingstijden van de Antenne
gevolgen. Wanneer zijn wij wel aanwezig:
Week 28 ( 8 juli t/m 12 juli)
Maandag 8 juli van 9.30 uur t/m 11.30 uur Donderdagavond 11 juli van 18.45 uur t/m 22.30 uur
Vrijdagmorgen 12 juli van 9.00 uur t/m 11.00 uur
Beroepingscommissie: Meerdere diensten zijn beluisterd. Aan de hand hiervan is er telefonisch contact geweest met
meerdere predikanten. Daaruit zijn 2 predikanten geselecteerd. Met hen zijn meerdere gesprekken gevoerd. Daarna is er een
dienst bijgewoond van beide predikanten. In de vergadering van donderdag 20 juni j.l. hebben we het besluit genomen om
met geen van beiden verder te gaan in de procedure. Er was onvoldoende draagvlak hiervoor binnen de commissie.
Eind augustus hopen we weer een lijst met namen voor geschikte predikanten te hebben, waarmee we verder kunnen met het
zoeken naar een nieuwe predikant voor onze gemeente.

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.)

