Van Dedemkerk

16 juli 2017

De Antenne

09.30 uur: Dienst in De Antenne

09.30 uur: ds. G.J.van Asselt, Nijverdal
ELB 8,Lied van het licht, Lied 834 , ELB 289,
Lied 680:1,3,4, Lied 754: 1,2, Psalm 72 : 4,6
Lezen: Psalm 1 en Mattëus 5 : 1 - 10
Thema: “Wie echt gelukkig is ..”
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Diaconie

19.00 uur: De Fontein: ds.K.van Staveren
Zingen: Ps. 33: 1,2,8, NLB 823: 1,2,5, NLB 340b,
NLB 835: 1,2,3, NLB 800 1,2,3 NLB 416
Lezing: 2 Kronieken 36: 11-23
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Diaconie

19.00 uur: Dienst in De Fontein

Kindercollecte: World Vision
Leven uit de Bron zondag 16 juli: Matteüs 13: 1 – 9 en 18 - 23
Collecteopbrengsten 09-07: K&S voor de diaconie € 417,67 , PKW op 02-07 € 412.96 en op 09-07 € 496.88. En er is voor
het verjaardag fonds € 704,97 gestort
Pastoraat wijk Zuidoost: Met ingang van 1 juli is ds. G. Brandorff uit Hardenberg beschikbaar voor pastorale ondersteuning
in de wijk Zuidoost. Op dit moment werkt ds. Brandorff nog als predikant bij de Protestantse Gemeente in Raalte en in juni
hoopt hij vakantie te kunnen nemen. In de Samenspraak komt een nadere introductie van ds. Brandorff.
Hij is bereikbaar als volgt: telefonisch bij voorkeur op maandag op tel. nr.0523267119 of mob. nr. 0651558830.
e-mail adres is:brandorffgunter@hetnet.nl
Uitje Wijk Noordwest: Zondag 16 juli van 14.00 tot 16.30 uur organiseert wijk Noordwest een uitje voor het hele gezin naar
de Kinderboerderij. Voor koffie, thee, ranja en pannenkoeken wordt gezorgd. Bijdrage € 1,00 p.p. en kinderen tot 6 jaar gratis.
Geld wordt na aftrek van de kosten gedoneerd aan de Kinderboerderij. Komt allen. Opgave bij Joke Deen tel. 615756
of hnsdn87@gmail.com
Oproep voor de fruitpluk!: In september begint weer het fruitplukken bij de fam. Balk in Kraggenburg. Hierbij een oproep
voor mensen die op de woensdag of vrijdag willen plukken. Graag weer wat nieuwe mensen erbij. Voor de nieuwelingen, u
moet wel in het bezit zijn van een geldig ID kaart. Ga mee en geef je zo snel mogelijk op bij M. Brand tel. 638611 of per mail
j.h.brand@ziggo.nl zodat ik weer de lijst kan maken voor het plukseizoen.
Collectemunten: Het is vanaf nu ook mogelijk om de collectemunten bij één van de koffiedames op woensdagmorgen in
"Het Kruispunt" te bestellen. De machtigingsformulieren liggen ook vanaf nu in "Het Kruispunt" op woensdagmorgen.
Zij halen dan de munten voor u op bij het kerkelijk bureau en brengen u die in "Het Kruispunt".
Waarneming: Van 1 juli t/m 29 juli is ds. J. van Dijk niet beschikbaar. De aanwezige collega’s nemen waar in pastorale
situaties waarbij de bijstand van een predikant gewenst is.
Fancy Fair 2017. Op 26 augustus wordt er weer een grote Fancy Fair in de Antenne aan de Wilhelminastraat 3
georganiseerd. Komt u ook om te genieten van de sfeer en de leuke activiteiten. Er is weer een groot aanbod van gebruikte
goederen. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Samen met u maken we er een leuke dag van. Commissie
Fondsenwerving.
Tabitha. Zoals gewoonlijk is er in de vakantie een gezellige koffie/thee-ochtend met een traktatie. Leden en gasten zijn allen
van harte welkom op donderdag 20 juli om 10.00 uur in De Fontein. Info: tel. 613302.
Openingstijden: Nu de vakantie periode weer aanbreekt zijn wij niet altijd aanwezig. Wij zijn er wel op de volgende tijden.
Ook zijn wij te bereiken via mail: kosters.antenne@gmail.com
Week 29: 17 juli t/m 21 juli
Maandagmorgen 09.00 uur t/m 12.00 uur
Dinsdagavond
18.30 uur t/m 21.30 uur
Donderdagavond 18.30 uur t/m 23.00 uur
Vrijdagmorgen
09.00 uur t/m 12.00 uur

