De Antenne

15 juli 2018

09.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk
14.30 uur: ds.K.van Staveren/ds.J.Zondag Intrede dienst
Liturgie: Lied 705, EL 218,Laatme in U …, Welkom in
ons…,Iedereen is anders.., EL 382.
Schriftlezing: Genesis. 1: 1-5 , Efeze.1: 3-14 BGT
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: K&S/ stichting Mama Afrika.
19.00 uur: geen dienst

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds.K.van Staveren
Liturgie: NLB 283: 1,2,5, NLB 239: 4,5,6, NLB 240: 4,5,6,
NLB 794, NLB 840
Schriftlezing: Numeri 11:24-30
Thema: “Er is genoeg voor iedereen”.
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: K&S/Diaconie
19.00 uur: geen dienst

Kindercollecte: 3e kwartaal 2018: Straatkinderen in Kampala Oeganda
Collecteopbrengst 8 juli: PKW € 372,80 en K&S € 296,63
Vakantie: ds. J. Zondag heeft in de maand juli vakantie. Collega's nemen waar. Zijn emailadres is: dsjzondag@pkndedemsvaart.nl. Verdere contactgegevens worden later bekend gemaakt.
Collectedoel intrede dienst 14.30 uur in De Antenne: De tweede collecte in de middagdienst is voor de stichting Mama
Afrika. Deze stichting zet zich in voor weeskinderen een straatarm dorp in Uganda. Ineke van de Logt zal het collectedoel
toelichten.
Bevestiging Leny Nijboer: In de ochtenddienst van 15 juli zal Leny Nijboer bevestigt worden als ouderling. Zij zal haar
talenten gaan inzetten voor de nieuwe opzet van taakgroep vieren, waarvoor we nog steeds een 2 tweetal leden zoeken.
Wijziging email adres van de Classis: Er zijn een aantal wijzigingen in de landelijke kerkstructuur. Dit staat beschreven in
‘kerk 2025’. Eén van deze wijzigingen is de samenstelling en functie van de Classis. De Classis Ommen is opgeheven en we
hebben nu een grotere classis. Bij een nieuwe samenstelling hoort ook een nieuw email adres. Het email adres van de classis
is de volgende: classisscriba-overijssel-flevoland@protestantsekerk.nl
Openingstijden De Antenne: De vakantie periode begint weer, en dat heeft ook voor de openingstijden van de Antenne
gevolgen. Wij zijn niet alle dagen meer aanwezig, zoals in het jaarboekje staat.
Wanneer zijn wij wel aanwezig:
Week 29 ( 16 juli t/m 20 juli)
Maandagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur, Dinsdagavond 18.30 t/m 20.00 uur, Woensdagavond 18.00 t/m 21.00 uur,
Donderdagavond 18.30 t/m 23.00 uur, Vrijdagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur
Week 30 ( 23 juli t/m 27 juli)
Maandagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur, Donderdagavond 18.30 t/m 23.00, Vrijdagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur,
Week 31 ( 30 juli t/m 3 augustus)
Maandagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur, Donderdagavond 18.30 t/m 23.00 uur, Vrijdagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur
Week 32 ( 6 augustus t/m 10 augustus)
Maandagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur, Donderdagavond 18.30 t/m 23.00 uur, Vrijdagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur
Gelukwens bij de intrede van ds. J. Zondag;: ds Huiskamp kan helaas niet aanwezig zijn bij de intrededienst van ds. J. Zondag.
De scriba ontving de volgende gelukwensen; Graag wil ik ds. Zondag en de gemeente gelukwensen met deze verbintenis en beide
Gods zegen wensen. Ds. G. Huiskamp

Opname kerkdienst omroep NOOS: Zondag 29 juli zal in de ochtenddienst opnames worden gemaakt door oproep NOOS.
Deze dienst zal worden uitgezonden op zondag 5 augustus .

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.)

