Van Dedemkerk

18 augustus 2019

9.30 uur: ds. K. van Staveren
Dienst van Schrift en Tafel - lopende viering
Liturgie: NLB 287: 1,4 en 5 (Rond het licht dat leven doet),
HH 420: 1,3 en 4 (Heer wijs mij uw weg); HH 311:
1,4 en 5 (Oh waar wil je heengaan); NLB 388: 1,4 en 5 (Voor
ieder van ons); NLB 425 (Vervuld van uw zegen)

De Antenne

9.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

Collecten: in de dienst: Diaconie
bij de uitgang: PKW
19.00 uur - De Fontein: ds. G. Zijl, Lemele
Dienst van Schrift en Tafel - zittende viering

19.00 uur: Dienst in De Fontein

Collecten: in de dienst: Diaconie
bij de uitgang: PKW
Van Dedem Marke: Deze zondagmorgen om 10.00 uur is er een avondmaalsviering in De Haven. Voorganger is ds. A. ten
Brinke. Wees welkom.
Kindercollecte: 3e kwartaal - Project. “Days for Girls”: Waardigheid en kansen voor meisjes in Indiase sloppenwijken

Kerkelijk bureau: Opening kerkelijk bureau Van Dedemkerk tijdens de vakantie.
Het kerkelijk bureau is van 29 juli tot en met 23 augustus gesloten. De munten kunnen, indien nodig, gehaald worden in de
Antenne, wanneer daar iemand aanwezig is. De openingstijden van de Antenne staan ook op deze nieuwsbrief vermeld. De
betaling loopt dan t.z.t. gewoon via de automatische incasso.
Commissie Fondsenwerving:
- Aanlevering goederen: Vanaf zaterdag 10 augustus kunnen er geen goederen meer aangeleverd worden voor de te houden
Fancy Fair op 24 augustus 2019.
- Creatieve bakkers: Wie wil er voor de verkoop op de te houden Fancy Fair een lekkere taart of cake bakken?
- Trekking verloting CF is tijdens de Fancy Fair om +/- 15.00 uur. De helft van de netto opbrengst is voor de Hospice
Dedemsvaart.
Foto’s boottocht: De foto’s die geschoten zijn tijdens de boottocht van 11 juni worden op zondag 25 augustus na de
ochtenddienst getoond. Bij goed weer zal dit in de kerk op de beamer worden gedaan, bij slecht weer in de Fontein.
Zangdienst - zondag 25 augustus: “Dierbare liederen” is het thema van de zangdienst op zondag 25 augustus in de van
Dedemkerk. Welke liederen zingt u/jij graag? In de dienst kan er een keuze gemaakt worden uit een lijst met graag gezongen
liederen. Voorganger in deze dienst is ds. J. Zondag uit Dedemsvaart en het orgel zal bespeeld worden door dhr. H. Niezink.
De dienst begint om 19.00 uur. We zien u/jullie graag.
Fietstocht - zaterdagmiddag 31 aug.: Sectie NO organiseert een gezinsfietstocht. We vertrekken om 13.15 uur, vanaf de
Van Dedemkerk. De tocht is ongeveer 30 km lang, en voert langs mooie landschappen. Onderweg is er een tussenstop met
een verrassing, daarna fietsen we door tot er pannenkoeken te ruiken zijn. Deze zijn bedoeld als afsluiting. (Dit is geen
maaltijd). De kosten zijn 5 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar gratis. Ga je mee? Dan graag opgeven voor woensdag 28
augustus bij Margreet Smit, tel. 0523-617940 of Henny Logtenberg, tel. 0523-613275.
Bezoekdienst Kerkaktief: Het reisje van Bezoekdienst Kerkaktief is op donderdag 5 september 2019. We gaan naar het
gevangenismuseum in Veenhuizen. Het spannendste uitje van Nederland! Na een rondleiding door het museum kunnen we
genieten van een Verwende Pauperlunch. ’s Middags toeren we met de Boevenbus door het dorp en kunnen we ontdekken
hoe een echte gevangenis er van binnen uitziet. De onkosten zijn 40 euro. U kunt zich opgeven t/m 30 augustus bij Janny
Naber, tel. 614996 of Willy Kamerman, tel. 614511. We vertrekken om 9.00 uur vanaf de Van Dedemkerk.
Startzondag 2019: Ook dit jaar willen wij het kerkelijk jaar weer gezamenlijk starten met een mooie viering. Het thema dit jaar
is: Jona. Jona wordt door de Heer geroepen om naar Ninevé te gaan. Hij moet in Ninevé aankondigen dat God de stad zal
straffen, vanwege de slechtheid van de inwoners. Jona ziet dit niet zitten en wil met een boot aan God ontsnappen. Na de
dienst zijn er voor jong en oud weer leuke activiteiten te beleven, met als hoogtepunt een superleuk spel, passend bij het

thema ontsnappen en helemaal van deze tijd. We sluiten de dag af met een lunch. Nieuwsgierig geworden? Kom dan op
zondag 8 september om 9.30 uur naar de Antenne. Graag tot ziens.
Herhaalde oproep t.b.v. verjaardagsfonds: Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar mensen die ons willen helpen bij het
brengen en/of ophalen van de enveloppen voor het verjaardagsfonds van onze beide kerken. Er zijn momenteel 9 wijken
vacant. Hebt u tijd en wilt u helpen? Stuur dan een mail naar Derk Zwiers via kerkrentmeesters.deantenne@pkndedemsvaart.nl. of eventueel telefonisch: tel. 0523-614123 (alleen ’s avonds). We kunnen dan samen overleggen over de
beschikbare wijken.
Koffiedrinken: Afgelopen weken hebben wij met veel gemeenteleden gezellig kunnen koffiedrinken in de kerktuin, velen
hebben dit geweldig en inspirerend gevonden. Helaas laat het weer dat dit keer niet toe om in de tuin te zitten, maar u bent
allemaal van harte welkom in de Fontein. We hebben extra ruimte gemaakt in de Fontein, zodat er voor iedereen plek is.

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, Raveslootstraat 5, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

