Van Dedemkerk

11 augustus 2019

9.30 uur: ds. P. Lindhout
Liturgie: Psalm 68: 7 en 9; Lied 645: 1, 2, 3 en 4; Lied 311:
1, 4 en 10; Psalm 124; Gezang 485 (Liedboek voor de
kerken: 1973); Onze Vader, Lied 371; Lied 425 (2x)

De Antenne

9.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

Schriftlezing: Deuteronomium 5: 6 - 21; Galaten 5; 1 Kor. 6:
12; 1 Kor.10: 23
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Werelddiaconaat
19.00 uur - De Fontein: ds. P. Lindhout

19.00 uur: Dienst in De Fontein

Collecten: in de dienst:
bij de uitgang:
Kindercollecte: 3e kwartaal - Project. “Days for Girls” : Waardigheid en kansen voor meisjes in Indiase sloppenwijken
Jubileum: dhr. en mevr. Tigelaar-Klooster, Schuttevaer 11, 7701 DC, Dedemsvaart, zijn op 14 augustus a.s. 60 jaar
getrouwd. Van harte geluk gewenst met deze dag.

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.
Zondag 11 augustus – Werelddiaconaatcollecte; Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika: Veel zwarte
jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een
donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen de 15 en 34 jaar is
werkloos. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te
doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun
opleiding af te maken. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding. Helpt u mee om deze
collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het septembernummer van De Samenspraak is zaterdag 17 augustus om
17.00 uur. S.v.p. uw kopij voorzien van uw naam en telefoonnummer, zodat we in geval van vragen contact met u kunnen
opnemen. U kunt uw kopij aanleveren per email via de.samenspraak@gmail.com. De tekst graag in een Word bestand in de
bijlage meesturen. U kunt de tekst ook in beide kerken in de daarvoor bestemde bus (De Antenne) of postvakje (Van
Dedemkerk) deponeren. Wilt u in de onderwerp regel de titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst moet
worden vermelden?
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.
Fondsenwerving - verloting: De mensen die pakketjes loten hebben verkocht, graag de strookjes en het geld terugbrengen
bij Marry Brand, Lijsterstraat 12. Alvast bedankt.
Foto’s boottocht: De foto’s van de boottocht kunt u bekijken op de website www.pkn-dedemsvaart.nl. Op het “kerkplein”,
onder de rubriek “Actueel”, ziet u aan de rechterkant staan: “Foto’s boottocht 2019”. Klikt u dan op “U vindt ze onder deze link”
en vervolgens komt u bij de foto’s terecht. Veel kijkplezier, de fotograaf.
Openingstijden De Antenne - week 33:
Maandagmorgen: 9.45 uur t/m 11.00 uur

Donderdagmorgen: 9.00 uur t/m 11.00 uur
Donderdagmiddag: 13.30 uur t/m 14.30 uur
Donderdagavond: 18.45 uur t/m 22.30 uur
Vrijdagmorgen: 9.00 uur t/m 11.00 uur

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.)

