Zondag 12 juli 2015
Jubileum: Op dinsdag 14 juli a.s. hopen Luuk en Alie Buit, Eiberweg 80 te mogen vieren, dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Ze
vieren het in kleine kring. Wij feliciteren ze van harte met dit heuglijke feit en hopen dat ze nog vele goede jaren samen
mogen hebben.
Overleden: Op 23 juni is Wolterdina (Diny) van Dijk-Schrotenboer, Vivaldi 13 overleden in de leeftijd van 87 jaar. De
uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden op 29 juni in het crematorium ‘Kranenburg’ te Zwolle.
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. B. Breunesse: In verband met vakantie ben ik afwezig vanaf zaterdag 4 juli - 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 5 juli: Plaatselijk Kerkelijk Werk/Vieren: € 376,06
Uitzending radio Noos: De dienst van 12 juli wordt door radio NOOS uitgezonden op zondag 19 juli 2015. Radio NOOS FM
is in de omgeving van Dedemsvaart te horen op de volgende frequenties: in de ether op 107.2 MHz, op de kabel op 104.1
MHz of via de glasvezel op kanaal 781, 916, 994 of 3122 (afhankelijk van uw provider).
Fancy Fair: Op 22 augustus a.s. vindt de 11e Fancy Fair in ‘de Antenne’ aan de Wilhelminastraat plaats. Het belooft evenals
voorgaande jaren weer een geweldig veelzijdig evenement te worden. Een dag voor jong en oud. Vanaf 9.30 tot 15.30 uur is
iedereen van harte welkom.
Oproep fruitpluk: De familie Balk in Kraggenburg wil weer graag in september gebruik maken van de ploeg fruitplukkers en
-pluksters. Nieuwe mensen zijn altijd welkom, graag opgeven voor 1 augustus a.s. Naar verwachting begint de pluk rond 15
september. De plukdagen zijn woensdag en vrijdag. Alle informatie en opgave bij Marry Brand, tel. 638611. Doe mee en
geniet van een dag buiten in de boomgaard. De afgelopen jaren zijn er mooie bedragen bij elkaar geplukt voor de kerk.
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.

