De Antenne
09.30 uur: dienst in Van Dedemkerk

09 september 2018

Van Dedemkerk

09.30 uur Startzondag: ds. Karsten van Staveren en ds.
Jonathan Zondag.
Medewerking wordt verleend door: Luko Hans, Geert van de
Logt, Sandra Kempenaar.
Organist: J.F. Hooikammer
Liturgie: NLB 216, Hemelhoog 322 (Zoals ik ben, geen
andere grond), Hemelhoog 460 (Ik zal er zijn), NLB 791: 1,3,4
Schriftlezing: Marcus 8: 27-33
Thema: Een goed gesprek.
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Straatkinderen in Kampala,
Oeganda

19.00 uur: dienst in De Fontein

19.00 uur De Fontein: ds. E. van Beesten, Witharen
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: College van Diakenen

Kindercollecte: 3e kwartaal 2018: Straatkinderen in Kampala, Oeganda
Collecteopbrengst: Maand augustus PKW € 1515,66 en K&S € 1586,11 en VJF € 191,14
02-09 PKW € 365,98 en K&S € 976,65
Herhaalde oproep - Functionaris Gegevensbescherming gezocht: Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel ons als burgers te beschermen tegen inbreuken
op onze privacy. Ook onze kerkgemeenschap moet aan deze wetgeving voldoen. De colleges van kerkrentmeesters hebben
geconstateerd dat het naleven van deze wet dusdanig belangrijk en veelomvattend is dat bestaande collegeleden dit ‘er niet
maar zo even bij kunnen doen’. We zijn helaas nog steeds op zoek naar mensen die ons willen versterken door alleen deze
specifieke taak als, functionaris gegevensbescherming, op zich te nemen. Hebt u kennis van het onderwerp en/of interesse?
Meldt u dan aan bij Derk Zwiers. Kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl of tel. 0523-614123 (alleen ’s avonds).
Ter herinnering: Vergadering sectie Zuidoost 3 op maandag 10 september as. om 20.00 uur bij M. Visscher,
Kotermeerstal 4.
Motortoertocht: Evenals de afgelopen jaren organiseren we dit jaar weer een toertocht voor motorrijders. Dit jaar is de tocht
gepland op zondag 16 september. Bij goed weer vertrekken we na de ochtenddienst, tegen 11.15 uur, vanaf De Fontein. Na
een klein uurtje rijden, zullen met elkaar lunchen. Het is de bedoeling dat een ieder zijn/haar eigen lunchpakket meeneemt.
We zullen zorgen voor een mooie afwisselende route en de nodige stops. Je rijdt mee voor eigen risico. Bij regenachtig weer
gaat de tocht niet door. Als je mee wilt rijden, geef je dan uiterlijk 14 september op bij één van onderstaande adressen.
Henk Zieleman, tel. 614129; e-mail: hzieleman@home.nl
Jan Ruitenberg, tel. 615282; e-mail: janruitenberg@hotmail.com
Foto’s Boottocht: De foto’s van de boottocht worden op zondag 16 september na de ochtenddienst getoond in De Fontein.

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.)

