De Antenne
09.30 uur: dienst in de Van Dedemkerk

21 augustus 2016

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds. B.G. Breunesse
dienst van Schrift en Tafel - Lopende viering
Liturgie: Ps. 139: 2 en 9; Lied 101 (Hemelhoog); Ps. 112:
1; Lied van het Licht; NLB 969; NLB 991: 1, 2, 3 en 8; NLB
364: 1, 2 en 6; Lied 590 (Hemelhoog); Lied 554: 5
(Hemelhoog); Lied 554: 6 en 7 (Hemelhoog)
Schriftlezing: Lucas 13: 22-30
Collecten: In de dienst: K&S /Werelddiaconaat
Bij de uitgang: Plaatselijk Kerkenwerk

19.00 uur: dienst in De Fontein

19.00 uur De Fontein: ds. J. Van Dijk
dienst van Schrift en Tafel - Zittende viering
Liturgie:
Zingen: Ps. 86: 1 en 5; NLB 221: 1 en 2; NLB 221: 3; Ps.
32:3; NLB 315: 1, 2 en 3; NLB 840: 1, 2 en 3; Ps. 103: 3 en
5
Schriftlezing: Psalm 32
Thema: In de fout… en dan?

Collecten: In de dienst: K&S /Werelddiaconaat
Bij de uitgang: Plaatselijk Kerkenwerk
Kindercollecte: Boeren in Ethiopië

Collecteopbrengst 14-8: Plaatselijk Kerkenwerk: € 437,13; K&S/Zending: € 367,96.
Dienst van Schrift en Tafel: Vandaag hopen we in beide diensten het Heilig Avondmaal te vieren. ’s Morgens komen we naar
voren voor brood en wijn, ’s avonds blijven we zitten en worden brood en wijn langs de rijen gebracht.
Gezamenlijk eten: Op vrijdag 26 augustus a.s. kan er in De Fontein weer gezamenlijk gegeten worden. Hebt u zin om gezellig
aan te schuiven, dan bent u vanaf 17.45 uur van harte welkom. Om 18.00 uur beginnen we met de maaltijd. Als u zich wilt
opgeven, dan kan dat tot woensdag 24 augustus bij Nellie Hilberink, tel. 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per
persoon. Wij begroeten u graag aan tafel!!
Fancy Fair: Op zaterdag 27 augustus wordt de 12e Fancy Fair gehouden in De Antenne. De Fancy Fair is van 9.30 - 15.30
uur. Tal van vrijwilligers staan klaar om van deze dag een succes te maken. Naast een groot assortiment van (gebruikte)
goederen zijn er weer overheerlijke oliebollen, kniepertjes, pannenkoeken en belegde broodjes. Voor de kinderen zijn er
diverse activiteiten en traktaties. U komt toch ook?!
BBQ Ontmoetingsgroep: Zaterdag 27 augustus is de bbq voor de Ontmoetingsgroep. Voor de bbq-toestellen wordt gezorgd,
iedereen neemt voor het eigen gezin vlees en drinken mee. We beginnen om 16.30 uur bij het Kruispunt.
Heilige Doop: Volgende week zal in de ochtenddienst van 9.30 uur in de Van Dedemkerk de Heilige Doop worden bediend
aan Mila Jasmijn Cazemier, Langewijk 224.
Zangdienst: Op zondagavond 28 augustus is er om 19.00 uur een zangdienst in de Van Dedemkerk. Ds. J. Van Dijk zal de
dienst leiden. Deze keer hebben we geen koor en ook geen vaste liturgie, want u bepaalt zelf wat er gezongen gaat worden uit
een lijst met twintig graag gezongen liederen die iedereen krijgt. Geen beamerpresentatie, maar net als vroeger zingen van
papier! Dhr. J. Plender begeleidt ons hierbij op het orgel. Thema van de dienst: “Zingen is twee maal bidden”. Zingt u graag
dan hopen we u te ontmoeten op 28 augustus. Werkgroep Opendeur- en Zangdiensten.
Startzondag: Zondag 4 september is het weer startzondag. Om 9.30 uur staat de koffie/ranja klaar en om 10.00 uur begint de
dienst in De Antenne. Na de dienst zullen er weer allerlei leuke activiteiten zijn voor jong en oud. Als we klaar zijn met de

activiteiten gaan we gezellig barbecueën. Neemt u zelf een lekker stukje vlees mee? U kunt dit voor de dienst bij de keuken
afgeven. We hopen er een gezellig startzondag van te maken.
Motortoertocht op de Startzondag: De motortoertocht is dit jaar één van de activiteiten van de startzondag op 4 september.
Na de morgendienst en het koffiedrinken is er gelegenheid om de motoren te bezichtigen. Daarna vertrekken we tegen de klok
van twaalf vanaf de parkeerplaats bij De Antenne. Na een klein uurtje rijden zullen we met elkaar lunchen. Het is de bedoeling
dat een ieder zijn/haar eigen lunchpakket meeneemt. We zullen zorgen voor een mooie afwisselende route en de nodige stops.
Het is de bedoeling om de tocht te besluiten met een gezamenlijk eten. Je rijdt mee voor eigen risico. Bij regenachtig weer gaat
de tocht niet door. Voor de organisatoren is het belangrijk te weten hoeveel motoren en personen er mee rijden. Als je mee wilt
rijden, geef je dan uiterlijk vrijdag 2 september op bij Henk Zieleman, tel. 614129, e-mail: hzieleman@home.nl of Jan
Ruitenberg, tel. 615282, e-mail: janruitenberg@hotmail.com.
Verjaardagfonds: Voor het verjaardagfonds zijn wij dringend op zoek naar nieuwe bezorgers. Op dit moment zijn er 4 wijken
vacant, wat betekent dat de gemeenteleden die daar wonen géén kaartje krijgen op hun verjaardag van de kerkelijke
gemeente. Het kan toch niet zo zijn dat afhankelijk van de straat waar je woont je wel of niet een kaartje krijgt? Voor de
volgende wijken zoeken wij bezorgers:
- De Merel, Hoofdvaart, Langewijk (Pol tot Julianastraat), Wisseling;
- Anemoonstraat, Asterstraat, De Maalderij, Gentiaanstraat, Hortensiastraat, Kerkstraat, Krikkenstraat, Latyrusstraat,
Primulastraat, Ridderspoorstraat, Rozenstraat, Zwiersstraat;
- Beatrixstraat, Irenestraat, Judith van Marlelaan, Margrietstraat, Marijkestraat, Molstraat, Mr. Zacharias Tijllaan, Oranjestraat,
Pr. Bernhardstraat, van Dedemlaan, Wilhelminastraat;
- De Aalscholver, De Albatros, De Roerdomp, Valkenierweg
Wie wil het team van bezorgers komen versterken? Aanmelden kan bij Bert van Faassen via e-mail bert.vfaassen@home.nl of
telefoon 616166.
Afwezigheid ds. Karsten van Staveren: Vanaf 2 t/m 26 augustus zal ik niet beschikbaar zijn voor het werk van de kerk.
Wanneer pastorale zorg gewenst is kunt u in deze periode contact opnemen met één van de aanwezige collega’s.
Afwezigheid ds. G.B. Huiskamp: Van zondag 14 augustus t/m zondag 4 september zijn we afwezig i.v.m. vakantie. Wanneer
pastorale bijstand gewenst is, kunt u een beroep doen op een van de collega’s.

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.)

