De Antenne
09.30 uur: ds. G.B. Huiskamp

17 juli 2016

Van Dedemkerk

09.30 uur: dienst in De Antenne

Liturgie: Ps.23: 1,3 ; NLB 152: 2,7,9 ; Lied van het licht;
NLB 827: 2 ; NLB 738 ; NLB 314 ; NLB 919: 1,4
Lezing: Genesis 18:1-9 en Lucas 10:38-42
Collecten: In de dienst: Plaatselijk Kerkenwerk
Bij de uitgang: K&S- Diaconie
19.00 uur: dienst in De Fontein

19.00 uur De Fontein: ds. K. van Staveren
Liturgie: NLB 919: 1,4 ; NLB 835: 1,2 ; NLB 800: 1,3,4 ;
NLB 1005: 1,2,3 ; NLB 938 ; NLB 653: 1,6,7 ; NLB 969
Lezing: Col.1: 21-27
Thema: ‘Uithoudingsvermogen!’
Collecten: In de dienst: Plaatselijk Kerkenwerk
Bij de uitgang: K&S- Diaconie

Kindercollecte: Make-A-Wish Nederland

Collecteopbrengst 10 juli: PKW € 380,69 ; K&S - Diaconie € 315,74
Doopzitting. Op zondag 31 juli is er in de Antenne gelegenheid om gedoopt te worden. In deze dienst hoopt ds. Karsten van
Staveren voor te gaan. De doopzitting is op woensdag 20 juli om 20.00 uur in zaal 2 van de Fontein. Graag vòòr 18 juli
aanmelden bij ds. Karsten van Staveren.
Afwezig ds. Bart Breunesse. Wegens vakantie ben ik afwezig t/m 7 augustus. Indien nodig kunt u een beroep doen op de
aanwezige collega’s.
Vakantie ds. J. van Dijk. Van zaterdag 2 juli t/m zondag 31 juli is ds. van Dijk niet beschikbaar. Wanneer pastorale zorg
gewenst is kunt u een beroep doen op de aanwezige collega’s.
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 26 t/m 30 ( 27 juni t/m 29 juli)
- Maandagmorgen 9.30 t/m 11.30 uur
- Donderdagavond 18.30 t/m 22.00 uur
- Vrijdagmorgen
9.30 t/m 11.30 uur
Namens alle medewerkers
Opening kerkelijk bureau Van Dedemkerk. Tijdens de vakantie is het kerkelijk bureau van 24 juli tot en met
20 augustus gesloten. De munten kunnen indien nodig gehaald worden bij onze koster Aart Prinsen, tel. 616615, of in de
Antenne, indien daar iemand aanwezig is. De betaling loopt dan t.z.t. gewoon via de automatische incasso. Wenny Schuurman
Koffiemorgen bij Tabitha. Een tussendoortje, voordat het nieuwe seizoen begint. Voor de Tabitha-leden en gasten is er op
donderdag 28 juli om 10.00 uur een gezellige koffiemorgen in De Fontein. Graag tot ziens.
De christelijke Werkgroep voor het Onderhoud aan Joodse Begraafplaatsen zal, op verzoek van de Joodse gemeenschap,
van 18-22 juli onderhoudswerk verrichten op de Joodse begraafplaatsen in onder andere Dedemsvaart en Hardenberg. De
motivatie is, als christenen, een klein steentje bij te dragen aan de verbetering in de verhouding tussen Joden en christenen.
Ook wil het een daad zijn tegen antisemitisme zoals grafschendingen, aanslagen op synagogen, tegen bedreigingen en het
spuwen naar Joden. De werkzaamheden zullen bestaan uit het rechtop zetten van scheefgezakte zerken en het lijmen van
gebroken grafstenen. Ook het schoonmaken van stenen behoort tot de werkzaamheden en het weer zwart verven van de
letters. Ook is er verfwerk te doen aan toegangshekken en aan grafhekken. Christenen zijn hartelijk welkom op 18 juli of
daarna, om aan dit werk één of meerdere dagen mee te doen. U kunt ook meehelpen met een gift via
NL59 INGB 0000912504 ten name van Penningmeester Boete & Verzoening, te Zwolle. Zie ook: www.boete-verzoening.nl
Informatie en opgave: Mevrouw C. Arentze, email: c.arentze@online.nl. Tel 0320-215 015.

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; ga mee en geef je zo snel
mogelijk op bij M. Brand, tel. 638611, zodat ik de lijst weer kan maken voor het plukseizoen.
Van Dedemkerk: Aart en Janny Prinsen zijn verhuisd van de Hoofdvaart 5a naar het Wilgenroosje 1 hier in Dedemsvaart.
Ons telefoonnummer blijft zoals het was 612644. Wij zijn het beste te bereiken op het nummer van de kerk, 616615 of
06-20504876. Ook voor degenen die langskomen voor een sleutel van het Kruispunt of Consistorie is het verstandig om even
van tevoren te bellen, zodat je niet voor niets komt. Maar meestal zijn we door de week wel in de buurt van de kerk of Fontein
te vinden.
Hospice Dedemsvaart. Wilt u iets betekenen voor uw medemens in de laatste fase van het leven, dan kan dat. Hospice
Dedemsvaart heeft ruimte voor een aantal nieuwe vrijwilligers. Na een oriënterend gesprek met de coördinatoren kunt u, met
ingang van september, meedoen met de training/opleiding van 4 á 5 dagdelen om hierna dit mooie en dankbare werk te
kunnen gaan doen. Heeft u belangstelling en/of vragen, neem dan contact op met Lijntje 06-2880 9985 of
Monique 06-2881 0511.

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.)

