De Antenne
09.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

22 juli 2018

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds.J.Zondag
Liturgie: Lied 68:7, Lied 1010, Lied 360, Lied 110: 1 , 2,
Lied 835, Lied 864:1,2,3
Schriftlezing: Jozua 24:14-24, Efeze 1: 15-23
Thema: “de voetbank”
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: K&S/Diaconie

19.00 uur: dienst in de Fontein

19.00 uur: De Fontein ds. K.van Staveren
Liturgie: ELB 37: 1,3,4 (Prijs de Heer met blijde galmen),
ELB 147: 1,5,6 (Heer ik hoor van rijke zegen), ELB (Grijp toch
de kansen), ELB 223: 1,3,4 (Ga niet alleen door ’t leven), ELB
183 (Dit is mijn vreugde: Christus in mij), ELB 218 (Samen in
de naam)
Schriftlezing: Efeziërs 2: 11-22
Thema: “Jezus alleen! “

Kindercollecte: 3e kwartaal 2018: Straatkinderen in Kampala Oeganda
Collecteopbrengst 15 juli: PKW € 551,11 en voor K&S € 147,65 en voor Stichting Mama Afrika € 470,03
Vakantie: ds. J. Zondag heeft in de maand juli vakantie. Collega's nemen waar. Zijn emailadres is: dsjzondag@pkndedemsvaart.nl. Verdere contactgegevens worden later bekend gemaakt.
Opname kerkdienst omroep NOOS: Zondag 29 juli zal in de ochtenddienst opnames worden gemaakt door oproep NOOS.
Deze dienst zal worden uitgezonden op zondag 5 augustus .
Gezamenlijke maaltijd: Op vrijdag 27 juli staat er in De Fontein weer een lekkere maaltijd op tafel om samen te eten. Hebt u
zin om gezellig mee te eten , dan bent u vanaf 17.45 uur van harte welkom. U kunt zich tot woensdag 25 juli opgeven bij
Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Wij zien u graag aan tafel!!
Commissie Fondsen werving: Inleveren van goederen bestemd voor de verkoop op de te houden Fancy Fair
van 25 augustus a.s. kan uiterlijk tot 11 augustus 2018. Een door u gebakken taart, koek of cake, bestemd voor de verkoop
op de Fancy Fair kan uiteraard na deze datum worden aangeleverd. Wij zien uw kookkunst graag tegemoet.
Openingstijden kerkelijk bureau Van Dedemkerk: Tijdens de vakantie is het kerkelijk bureau van 06 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 vind u ook in deze nieuwsbrief. De betaling loopt dan t.z.t. gewoon via de automatische
incasso.
Openingstijden De Antenne: De vakantie periode begint weer, en dat heeft ook voor de openingstijden van de Antenne
gevolgen. Wij zijn niet alle dagen meer aanwezig, zoals in het jaarboekje staat.
Wanneer zijn wij wel aanwezig:
Week 30 ( 23 juli t/m 27 juli)
Maandagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur, Woensdagavond van 19.00 t/m 21.30 uur, Donderdagavond 18.30 t/m 23.00,
Vrijdagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur,
Week 31 ( 30 juli t/m 3 augustus)
Maandagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur, Donderdagavond 18.30 t/m 23.00 uur, Vrijdagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur
Week 32 ( 6 augustus t/m 10 augustus)
Maandagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur, Donderdagavond 18.30 t/m 23.00 uur, Vrijdagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur

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.)

