Zondag 21 juni 2015
Geen kindernevendienst 9.30 uur in de Van Dedemkerk. In tegenstelling tot wat in het juninummer van De Samenspraak
staat vermeld, is er vandaag in de dienst van 9.30 uur in de Van Dedemkerk geen kindernevendienst, dit in verband met de
Anders kerkendienst om 10.30 uur in De Antenne.
Collecte voor de Werkgroep Hongarije. De opbrengst van de Voorjaarsmarkt voor de Werkgroep Hongarije is € 3.150,00
netto. We zijn de activiteitencommissie dan ook ontzettend dankbaar dat ze ons project uitgekozen hebben om te steunen.
Met dit geld is materiaal en apparatuur aangeschaft om de keuken te renoveren. Het heeft de Hongaren in staat gesteld om
de renovatie grondig en goed aan te pakken. Toch willen wij de 2e collecte van vandaag, Kerk & Samenleving/Werkgroep
Hongarije, van harte bij u aanbevelen om de renovatie van de keuken af te ronden. Zie voor verdere informatie het
juli-augustusnummer van De Samenspraak.
Vakantie ds. Huiskamp. Ds. Huiskamp is met vakantie van 5 juni t/m 5 juli. Wanneer bijstand in het pastoraat wordt gewenst,
kan men een beroep doen op een van de andere predikanten.
Opbrengst gezamenlijke collecten 14 juni: Kerk & Samenleving/Werelddiaconaat - project Bike4Care Kenia € 419,29;
Plaatselijk Kerkelijk Werk € 412,17.
Vakantie koster Van Dedemkerk. Koster Aart en Janny Prinsen zijn afwezig van 15 juni t/m 5 juli. U kunt in deze periode
contact opnemen met Wenny Schuurman van het kerkelijk bureau Van Dedemkerk, tel. 610894 of 06-13456657.
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.
Doopzitting. Zondag 5 juli is er ’s morgens om 9.30 uur in een gezamenlijke dienst in De Antenne gelegenheid om te laten
dopen. De doopzitting hiervoor is donderdag 25 juni om 20.00 uur in zaal 2 van De Fontein (zij-ingang). Beide ouders worden
verwacht. Graag voor 24 juni laten weten aan ds. J. van Dijk als je op 5 juli wilt laten dopen.
Inloopochtend Ontslag en nu? op woensdag 24 juni. 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 24 juni van 10.00 – 12.00 uur in De Antenne. Loop vrijblijvend binnen, ds. Bart Breunesse en twee diakenen zullen
u hartelijk ontvangen.
Het gezamenlijk eten is de eerstvolgende keer op vrijdag 26 juni in De Antenne. Hebt u zin om gezellig samen te eten dan
bent u vanaf 17.45 uur van harte welkom. Om 18.00 uur beginnen we met de maaltijd. Als u zich nog wilt opgeven, dan kan
dat tot woensdag 24 juni bij Nellie Hilberink, tel. 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Wij zien u graag
aan tafel!
Musical Moos. In het afgelopen jaar heeft een aantal kinderen van onze kerk zich met enthousiasme ingezet bij de
Toontje Hoger Academie. Dit alles komt samen in een zelfgeschreven musical Moos! Voor kinderen, door kinderen! Moos is
gebaseerd op het oude verhaal van Mozes, nu in een eigentijds jasje. Deze musical wordt op zaterdagmiddag 27 juni om
17.00 uur gespeeld door de toneelkids, met supergave liedjes gezongen door onze eigen zangtalentjes en een prachtig decor
gemaakt door de groep Beeldend. Ook zullen de kinderen, die muziekles hebben, laten horen wat ze kunnen.
Dit alles zal plaatsvinden in het theater van De Baron. Het is een gezellige musical voor het hele gezin. Kaarten à € 6,50,
inclusief 1 consumptie bij binnenkomst, zijn verkrijgbaar bij De Baron.
Foto’s Boottocht. Op zondag 28 juni kunt u na de ochtenddienst in De Antenne kijken naar de foto’s, die gemaakt zijn van de
boottocht op woensdag 3 juni. U kunt na de dienst blijven zitten, de foto’s worden op de beamer getoond.
Opendeur-/Zangdienst. Op zondag 28 juni is er om 19.00 uur een zangavond in de Van Dedemkerk. In deze dienst hoopt
ds. K. van Staveren voor te gaan. Muzikale medewerking wordt verleend door het jongerenkoor Together uit Lutten onder
leiding van Joke Odink. Zij worden begeleid door Willem Odink. De organist deze avond is dhr. J. Plender. U bent allen van
harte welkom in deze zangdienst.

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.
Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u, bij voorkeur digitaal, inleveren voor woensdag 18.00 uur bij René Grijsen, De Magnolia
42, tel. 613632, of via e-mail op: pkn.nieuwsbrief@gmail.com. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

