Zondag 16 augustus 2018
Van Dedem Marke: Naast de gebruikelijke weeksluiting op zaterdagavond wordt er zondag 23 augustus om 10.00 uur een
avondmaalsviering gehouden. Ds. C.A.J. van Dijk is dan de voorganger.
Vakantie ds. Huiskamp. Afwezig vanaf zaterdag 8 t/m zondag 30 augustus. Indien nodig vervangt één van de aanwezige
collega's.
Opbrengst gezamenlijke collecten 9 augustus:

Plaatselijk Kerkelijk Werk/Onderhoud gebouwen € 445,99
Kerk & Samenleving / Diaconie € 364,19.

Fancy Fair. Op zaterdag 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: De Fancy Fair verkoopt op zaterdag 22 augustus vele goederen en er zijn diverse activiteiten.
Wij willen op deze dag naast kniepertjes ook boterkoek, (arretjes)cake, kruidkoek, taart e.d. gaan verkopen.
Wie wil thuis iets lekkers voor ons bakken? Graag brengen op 22 augustus om 10.00 uur in De Antenne.
Bij voorbaat dank, namens alle kniepertjesbakkers. Inlichtingen bij Anita Zwiep, tel. 617145
Jaarlijkse feestavond georganiseerd door de Activiteitencommissie. Houd vrijdagavond 4 september vrij in uw/jouw
agenda voor de jaarlijkse feestavond! Deze avond staat in het teken van onze zuiderburen. Opgave voor deze avond bij
Cindy Holtvoort - tel. 612509, Jaap van Laar - tel. 614583 of Jan Vogelzang - tel. 615348.
Inloopochtend: Ontslag en nu? 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 26 augustus
van 10:00 – 12:00 uur in de Antenne. Loop vrijblijvend bij ons binnen, Dominee Bart Breunesse en twee diakenen zullen u
hartelijk ontvangen.
Israëlreis 2016: Graag wil ik u nog even attenderen op de voorgenomen reis, die gepland staat in mei 2016 naar Israël.
Wanneer u interesse heeft (dat schept nog geen enkele verplichting) wilt u dit dan even door geven aan ds. Bart Breunesse
(voor meer info zie De Samenspraak).
Opendeurdienst: Zondag 23 augustus is er om 19.00 uur een Opendeurdienst, dit keer in de Antenne in Dedemsvaart.
Vanaf 18.50 uur is er samenzang.Het thema deze avond is: “Gastvrijheid als werkwoord”.De voorganger deze avond is
ds. Breunesse.Het muzikale intermezzo word verleend op piana en dwarsfluit door Nienke en Nadine Bouwman.
En onze organist is de heer Nico Aalberts.Wij hopen dat U allen komt.
Renovatie grintvloeren / Fancy Fair: De renovatie van de grintvloeren in entree en grote zaal enz. vordert goed.
Het begint er prachtig uit te zien. In goed overleg met de Stuurgroep Fondsenwerving is besloten om de opbrengst van de
komende Fancy Fair geheel te bestemmen voor deze renovatie.Het resultaat kan iedereen tijdens de Fancy Fair op 22
augustus a.s. zien.We hopen dat dit voor menigeen een reden is om nog wat extra te gaan besteden aan de vele activiteiten
die dan georganiseerd worden. Van harte aanbevolen; we rekenen op u ! College van Kerkrentmeesters
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het september nummer van De Samenspraak is zaterdag 22 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 (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?
“Van Dedem” kerkkoor: Wij starten donderdag 20 augustus om 20.00 uur met de repetities in de consistorie van de Van
Dedemkerk aan de Hoofdvaart. Mannen en vrouwen , die nog geen lid zijn en die van koorzang-houden, zijn van harte
welkom om vrijblijvend enkele repetities mee te maken en de sfeer eens te proeven.
Doopzitting: Zondag 30 augustus is er in de gezamenlijke morgendienst om 9.30 uur in de Van Dedemkerk gelegenheid om
te laten dopen. De doopzitting is op donderdag 20 augustus vanaf 20.00 uur in zaal 2 van de Fontein (achteringang). Graag
voor 19 augustus aan ds. van Dijk laten weten of je komt (mail of tel.617345).

“ Be-Lief” 30 aug. Sportpark “ de Boekweit” : De dag start om 11.00 uur met een korte Meet&Greet dienst, in de
voetbalkantine van SCD. Daarna vinden vanaf 12.00 tot ca. 15.30 uur verschillende gezellige activiteiten plaats.
Naast heel veel goede muziek en een taartenbakwedstrijd, is heeft Be-Lief ook op sportief gebied genoeg te bieden: Er een
freerunning workshop gegeven door ZERO, er wordt gevoetbald in een grote pannakooi en er vinden volleybalwedstrijden
plaats. Voor zowel de volleybal (4 tegen 4) als voor de voetbalwedstijden (3 tegen 3) kunnen teams zich nu opgeven! Stuur
hiervoor een mail naar beliefdedemsvaart@gmail.com, met daarin de gekozen activiteit, de naam van het team en de namen
van de deelnemers, plus leeftijden. Inschrijfgeld voor deze wedstijden is 5 euro per team, wat natuurlijk rechtstreeks naar het
goede doel gaat. Extra geld ophalen voor je team wordt aangemoedigd, want niet alleen de winnaar van het toernooi krijgt
een prijs, maar ook het team dat het meeste geld ophaalt! “

