Van Dedemkerk

25 augustus 2019

9.30 uur: ds. K. van Staveren

De Antenne

9.30 uur: Dienst in de van Dedemkerk

Liturgie: Ps. 150; HH 609 (Machtig God, sterke Rots); NLB
840: 1 en 2 (Lieve Heer, Gij zegt “kom”, en ik kom); HH 412
(Al mijn dagen); Ps. 23b: 1 en 3; NLB 422 (Laat de woorden
die we hoorden). Schriftlezing: Daniel 2: 1-6; 16-19; 27-35
Thema: “Machtig mooi?”
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Diaconie
19.00 uur: ds. J. Zondag Zangdienst

19.00 uur: Dienst in de van Dedemkerk

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Diaconie
Kindercollecte: 3e kwartaal - Project. “Days for Girls”: Waardigheid en kansen voor meisjes in Indiase sloppenwijken
Foto’s boottocht: De foto’s die geschoten zijn tijdens de boottocht van 11 juni jl. worden vanochtend na de dienst op de
beamer getoond. Er is deze ochtend koffie of thee in de tuin achter de kerk.
Zangdienst: “Dierbare liederen”, dat is het thema van de zangdienst van vanavond in de van Dedemkerk. Welke liederen
zingt u/jij graag? In de dienst kan er een keuze gemaakt worden uit een lijst met graag gezongen liederen. Voorganger in
deze dienst is ds. J. Zondag en het orgel zal worden bespeeld door dhr. F. Bruins. De dienst begint om 19.00 uur. We zien
u/jullie graag!
Soos: We gaan als Soos op dinsdag 27 augustus a.s. om 14.00 uur weer van start. Iedereen is van harte welkom.
Gezamenlijk eten: Op vrijdag 30 augustus a.s. staat er in de Fontein weer een lekkere maaltijd op tafel van het project
“Gezamenlijk eten”. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Voor vragen of meer informatie kunt u, tot woensdag
28 augustus, bellen met Nellie Hilberink, tel. 06-28499494. Wij zien u graag aan tafel!
Fietstocht - zaterdagmiddag 31 aug.: Sectie NO organiseert een gezinsfietstocht. We vertrekken om 13.15 uur, vanaf de
Van Dedemkerk. De tocht is ongeveer 30 km lang, en voert langs mooie landschappen. Onderweg is er een tussenstop met
een verrassing, daarna fietsen we door tot er pannenkoeken te ruiken zijn. Deze zijn bedoeld als afsluiting. (Dit is geen
maaltijd). De kosten zijn 5 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar gratis. Ga je mee? Dan graag opgeven voor woensdag 28
augustus bij Margreet Smit, tel. 0523-617940 of Henny Logtenberg, tel. 0523-613275.
Bezoekdienst Kerkaktief: Het reisje van Bezoekdienst Kerkaktief is op donderdag 5 september 2019. We gaan naar het
gevangenismuseum in Veenhuizen. Het spannendste uitje van Nederland! Na een rondleiding door het museum kunnen we
genieten van een Verwende Pauperlunch. ’s Middags toeren we met de Boevenbus door het dorp en kunnen we ontdekken
hoe een echte gevangenis er van binnen uitziet. De onkosten zijn 40 euro. U kunt zich opgeven t/m 30 augustus bij Janny
Naber, tel. 614996 of Willy Kamerman, tel. 614511. We vertrekken om 9.00 uur vanaf de Van Dedemkerk.
Startzondag 2019: Ook dit jaar willen wij het kerkelijk jaar weer gezamenlijk starten met een mooie viering. Het thema dit jaar
is Jona. Jona wordt door de Heer geroepen om naar Ninevé te gaan. Hij moet in Ninevé aankondigen dat God de stad zal
straffen, vanwege de slechtheid van de inwoners. Jona ziet dit niet zitten en wil met een boot aan God ontsnappen. Na de
dienst zijn er voor jong en oud weer leuke activiteiten te beleven, met als hoogtepunt een superleuk spel, passend bij het
thema ontsnappen en helemaal van deze tijd… We sluiten de dag af met een lunch. Nieuwsgierig geworden? Kom dan op
zondag 8 september om 9.30 uur naar de Antenne. Graag tot ziens.
Herhaalde oproep t.b.v. verjaardagsfonds: Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar mensen die ons willen helpen bij het
brengen en/of ophalen van de enveloppen voor het verjaardagsfonds van onze beide kerken. Er zijn momenteel 9 wijken
vacant. Hebt u tijd en wilt u helpen? Stuur dan een mail naar Derk Zwiers via kerkrentmeesters.deantenne@pkndedemsvaart.nl. of eventueel telefonisch: tel. 0523-614123 (alleen ’s avonds). We kunnen dan samen overleggen over de
beschikbare wijken.
Concert van Dedemkerk: Op zaterdag 28 september om 20.00 uur geeft Talitha Nawijn uit Haarlem een concert in de van
Dedemkerk waarin ze kruipt in de huid van mensen uit de tijd van Jezus, en je meeneemt in verhalen, luisterliederen en

meezingers. Talitha is o.a. bekend van EO producties en diverse (gospel)concerten. Het belooft een bijzonder en intiem
concert te worden waarbij u ook heerlijk kunt meezingen. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.zingenindekerk.nl of tegen
contante betaling via de koster van de van Dedemkerk, tel. 616615. Een concert dat u niet mag missen.
Gezellige avond: Op vrijdagavond 11 oktober a.s. organiseren wij voor u weer een avondje gezelligheid in de Fontein. De
inloop is vanaf 20.30 uur. Tevens houden wij dan weer de quiz, met diverse vragen zoals: nieuws, geografie, sport, muziek,
bijbelse vragen enz. Een team bestaat uit maximaal 6 personen. Wel kan ieder als publiek zijn/haar favoriete team
aanmoedigen of zelf als publiek mee spelen. Tegen een kleine vergoeding is er een hapje en een drankje. Durft u/jij deze
uitdaging weer aan?! Opgave graag voor 1 september bij Gert Menzo, tel. 0523-613676, gmenzo@xs4all.nl of Erna Mijnheer,
tel. 06-39581154, emijnheer@icloud.com. Wij rekenen op u komst. De activiteitencommissie.
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