Zondag 14 juni 2015
Bevestiging ambtsdragers. In de ochtenddienst in de Van Dedemkerk hopen wij vandaag te bevestigen als ambtsdrager:
- Harry Boertjes, Het Rak 2 (ouderling-voorzitter kerkenraad);
- Gert de Jong, Zaaimansakker 7 (ouderling-voorzitter kerkenraad);
- Edy Bouman, De Tippe 8 (diaken);
- Marja Bouman-Van Keulen, De Tippe 8 (diaken).
Collecte Kerk & Samenleving. De werelddiaconaatcollecte is vandaag bestemd voor de steun aan het project Bike4Care
van CooP-Africa. In Kenia kan de fiets levens redden. Veel inwoners van het platteland wonen ver weg van een
gezondheidscentrum. Gelukkig komt de zorg naar hen toe. Ruim 800 vrijwilligers van de gezondheidscentra gaan naar de
afgelegen dorpen toe. Dat doen ze lopend. Met een fiets zouden ze veel meer mensen veel sneller kunnen bereiken.
Kerk in Actie steunt partnerorganisatie CooP-Africa, die er via Bike4Care voor zorgt dat 800 vrijwilligers een fiets krijgen en
hen leert hoe ze de fiets moeten onderhouden. Uiteindelijk kunnen ze zelfs sparen voor een fietsambulance.
Kruimeldienst 2.0. Geloven dat doen we samen! Zou je het leuk vinden om met je (klein)kind van ongeveer 0 tot 6 jaar, een
keer samen een halfuurtje bezig te zijn met het luisteren naar de verhalen van God, kinderliederen te zingen en samen te
bidden, dan kan dat. Vanmiddag is er alweer de laatste kruimeldienst van dit seizoen. We gaan met zijn allen op reis, vergeet
daarom niet je tasje, rugzak of grote koffer mee te nemen voor alles wat je nodig hebt als je op vakantie gaat. Dit wil je niet
missen! We beginnen om 16.30 uur in de Van Dedemkerk, daarna is er voor jong en oud wat te drinken in Het Kruispunt.
Vakantie ds. Huiskamp. Ds. Huiskamp is met vakantie van 5 juni t/m 5 juli. Wanneer bijstand in het pastoraat wordt gewenst,
kan men een beroep doen op een van de andere predikanten.
Opbrengst gezamenlijke collecten 7 juni: Kerk & Samenleving/Roosevelthuis € 382,06; Plaatselijk Kerkelijk Werk € 495,68.
De fietstocht op zondag 7 juni heeft voor het Werelddiaconaatproject Bike4Care van CooP-Africa in Kenia € 125,00
opgebracht, een prachtig bedrag!
Vakantie koster Van Dedemkerk. Koster Aart en Janny Prinsen zijn afwezig van 15 juni t/m 5 juli. U kunt in deze periode
contact opnemen met Wenny Schuurman van het kerkelijk bureau Van Dedemkerk, tel. 610894 of 06-13456657.
Fietstocht Bezoekdienst Kerkactief. Op donderdag 18 juni is de fietstocht van Bezoekdienst Kerkactief. We verzamelen om
9.00 uur bij de consistorie van de Van Dedemkerk. Na een kopje koffie vertrekken we voor een fietstocht van ongeveer
30 kilometer, uitgezet door Klaasje van Lubek. Ook belangstellenden die mee willen fietsen zijn van harte welkom. Wilt u zelf
voor een lunchpakket zorgen? Bij slecht weer gaat de fietstocht niet door.
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het julinummer van De Samenspraak is zaterdag 20 juni 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 (97-2003) 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?
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.
Inloopochtend Ontslag en nu? op woensdag 24 juni. Het overkomt in deze tijd helaas velen van ons: we krijgen ontslag!
Hierdoor raken we vrijwel allemaal, korter of langer uit ons evenwicht en roept het ontslag heel veel emoties op. Voor
sommigen werkt het goed om er met anderen of juist met lotgenoten over te praten. Hiervoor bieden we graag de gelegenheid
door een speciale inloopochtend te organiseren voor mensen die ontslagen zijn. Deze ochtend zal gehouden worden op
woensdag 24 juni van 10.00 – 12.00 uur in De Antenne. Loop vrijblijvend binnen, ds. Bart Breunesse en twee diakenen zullen
u hartelijk ontvangen.
Kleding inzamelen voor de Hongarije werkgroep. Steeds meer mensen stoppen hun gebruikte kleding in de rode
containers die in Het Kruispunt en in De Antenne in de hal voor de opbergruimte staan. Daar zijn we ontzettend blij mee. De
containers worden regelmatig geleegd en naar de opslag gebracht. Ook wordt er kleding rechtstreeks naar de fam. Zieleman
en de fam. Van Leussen gebracht. De opslagruimte bij de fam. Van Leussen loopt al aardig vol. We hebben een
kledingtransport besproken, alleen wachten we nu nog op een definitieve datum. Heeft u nog kleding over? Help ons dan om

de opslagruimte opnieuw te vullen, zodat we onze zustergemeente in Kisoroszi kunnen blijven ondersteunen met het
verbouwen van de keuken.
Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u, bij voorkeur digitaal, inleveren voor woensdag 18.00 uur bij René Grijsen, De Magnolia
42, tel. 613632, of via e-mail op: pkn.nieuwsbrief@gmail.com. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

