Zondag 19 juli 2015
Vakantie ds. Breunesse. In verband met vakantie is ds. Breunesse afwezig vanaf zaterdag 4 juli - 3 augustus. Indien nodig
vervangt één van de aanwezige collega's.
Vakantie ds. Van Staveren. Van 6 juli t/m 2 augustus zal ds. Van Staveren niet bereikbaar zijn. Voor dringende pastorale
zorg kunt u zich wenden tot één van de aanwezige collega’s.
Openingstijden De Antenne. Tijdens de vakantieperiode is het mogelijk dat er niet alle dagen iemand aanwezig is in
De Antenne. Vanaf maandag 22 juni tot en met zaterdag 15 augustus is er zeker iemand aanwezig op:
- maandagavond:
18.30 uur - 22.30 uur
- donderdagavond:
18.30 uur - 23.00 uur
- vrijdagmorgen:
9.00 uur - 12.00 uur
Kerkelijk bureau Van Dedemkerk tijdens de vakantieperiode. Het kerkelijk bureau is van 10 juli - 10 augustus gesloten.
Het voordeel van de gezamenlijke collectemunten is nu, dat u in deze periode de munten kunt halen bij koster Aart Prinsen,
maar ook in De Antenne, indien daar iemand aanwezig is. De betaling loopt dan t.z.t. ook gewoon via automatische incasso.
Wenny Schuurman.
Opbrengst gezamenlijke collecten. 12 juli: Plaatselijk Kerkelijk Werk/Onderhoud Gebouwen: € 370,63;
Kerk en Samenleving/Diaconie: € 310,35.
Zendingsblad 'Vandaar'. De bladen liggen voor de verspreiders weer klaar op de tafel in de hal van De Antenne.
Uitzending radio NOOS. De dienst van 12 juli wordt vandaag door radio NOOS uitgezonden. Radio NOOS FM is in de
omgeving van Dedemsvaart te horen op de volgende frequenties: in de ether op 107.2 MHz, op de kabel op 104.1 MHz of via
de glasvezel op kanaal 781, 916, 994 of 3122 (afhankelijk van uw provider).
Vakantie ds. Van Dijk. Tijdens de vakantie van ds. J. van Dijk van 20 juli t/m 11 augustus kan een beroep worden gedaan op
de aanwezige collega’s wanneer bijstand van een predikant gewenst is.
Koffiemorgen Tabitha. Voordat het nieuwe seizoen voor Tabitha begint, is er eerst gelegenheid om gezellig samen koffie te
drinken. Deze koffiemorgen is op donderdag 30 juli om 10.00 uur in De Fontein. En was u toch al van plan om kennis te
maken met Tabitha? U bent van harte welkom!
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.
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.
Oproep fruitpluk. De familie Balk in Kraggenburg wil weer graag in september gebruik maken van de ploeg fruitplukkers
en -pluksters. Nieuwe mensen zijn altijd welkom, graag opgeven voor 1 augustus a.s. Naar verwachting begint de pluk rond
15 september. De plukdagen zijn woensdag en vrijdag. Alle informatie en opgave bij Marry Brand, tel. 638611. Doe mee en
geniet van een dag buiten in de boomgaard. De afgelopen jaren zijn er mooie bedragen bij elkaar geplukt voor de kerk.

