De Antenne

19 augustus 2018

09.30 uur: ds. J. Zondag
Dienst van Schrift en Tafel, lopende viering

Van Dedemkerk

09.30 uur: Dienst in de Antenne

Liturgie: Lied 122; ELB 262; ELB 420; Lied 340b; ELB 241;
ELB 183
Schriftlezing: Spreuken 1: 1-6; Efeze 2: 10-16, BGT

Collecten: in de dienst: Diaconie
bij de uitgang: PKW
19.00 uur: Dienst in de Fontein

19.00 uur: De Fontein ds. G. Zijl, Lemele
Dienst van Schrift en Tafel, zittende viering

Collecten: in de dienst: K&S/Diaconie
bij de uitgang: PKW
Van Dedem Marke: Deze zondagmorgen om 10.00 uur is er een Avondmaalsviering in het Baken. Voorganger is ds. A. ten
Brinke
Kindercollecte: 3e kwartaal 2018: Straatkinderen in Kampala, Oeganda
Collecteopbrengst: In verband met vakantie geen collecteopbrengsten deze week. Deze worden in de maand september
weer doorgegeven.
Bereikbaarheid ds. Zondag: Tot begin september woont de fam. Zondag in Stegeren. Ds. Zondag is daar te bereiken op tel.
0529-856617. Zijn voorlopige postadres is Hoofdvaart 7, 7701 JE Dedemsvaart. Het e-mailadres is al eerder bekend
gemaakt: dsjzondag@pkn-dedemsvaart.nl.

Openingstijden kerkelijk bureau Van Dedemkerk: Tijdens de vakantie is het kerkelijk bureau van 6 augustus tot en met 31
augustus gesloten. De munten kunnen, indien nodig, gehaald worden in de Antenne, indien daar iemand aanwezig is. De
openingstijden van de Antenne vindt u hieronder op de nieuwsbrief. De betaling loopt dan t.z.t. gewoon via de automatische
incasso.

Beroepingscommissie: De kerkenraad is blij te kunnen melden dat er een nieuwe beroepingscommissie is benoemd. De
commissie bestaat uit de volgende gemeenteleden: Judith van Kesteren, Fokko Batterink, Poul van Slooten, Jasper Vrieling,
Roelien Menzo, Age Vogelzang, Alice Visscher, Thea Zandbergen, Patrick Kok, Mariska Ekelmans, Diane Breukelman,
Germa Kat en Ada Ruitenberg. We hopen dat ook nog een twintiger wil aansluiten. Na de zomer zal de commissie met haar
werk starten.

Pastorale ondersteuning in vakantietijd: De komende weken zijn een aantal predikanten op vakantie. Mocht u pastorale
ondersteuning nodig hebben en u weet niet bij wie u terecht kunt, neem dan contact op met de kerkenraad via
maaikehiemstra60@gmail.com. Dan wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.
Fancy Fair: Op 25 augustus a.s. wordt de 14e Fancy Fair in de kerk aan de Wilheminastraat 3 georganiseerd. Naast een
groot assortiment gebruikte spullen zoals boeken, schilderijen, elektronische apparatuur, huishoudelijk, speelgoed en noem
maar op, hebben we voor de kinderen een speelhoek waarin ze kunnen worden geschminkt. Knippen kan bij de kapster en
het Rad van Avontuur biedt mooie prijzen. Ook zijn er weer lekkere oliebollen en kniepertjes. Komt u ook, het wordt evenals
de voorgaande 13 keer een gezellige dag. We beginnen om 9.30 uur en sluiten om 15.30 uur. De opbrengst wordt o.a.
besteed voor nieuwe gordijnen op het podium in de grote zaal. Tot ziens op 25 augustus. Commissie Fondsenwerving.
Opendeur- en Zangdienst: Op zondagavond 26 augustus is er om 19.00 uur een ‘echte’ zangdienst in de van Dedemkerk.
Er is een lijst gemaakt van liederen die gemeenteleden hebben aangedragen en daaruit kunt u tijdens de dienst een keuze

maken. Ds. G. Zijl uit Lemele heeft de leiding, hij zal de liederen verbinden door teksten. Organist is dhr. J. Plender. Zingt u
graag of wilt u luisteren naar bekende liederen, kom dan op zondag 26 augustus.

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.)

