De Antenne

26 augustus 2018

09.30 uur: ds. J. Zondag

Van Dedemkerk

09.30 uur: Dienst in de Antenne

Liturgie: Lied 150, lied 218, ELB 308, ELB 452, lied 990,
lied 416
Schriftlezing: Spreuken 10:9-17, Mattheüs 18: 10-20
Collecten: in de dienst: College van Diakenen
bij de uitgang: PKW
19.00 uur: Van Dedemkerk

19.00 uur Zangdienst: ds. G. Zijl, Lemele.
Liturgie: N.L. 139b : 1, 2 , E.L. 302 vs. 1 en 2, Zingen van de
lijst, EL. 289 , Zingen van de lijst, N.L. 415 .
Schriftlezing : Marc. 5: 25 t/m 34.
Thema: Horen, zien en ruiken
Collecten: in de dienst: Opendeur- en Zangdiensten
bij de uitgang: College van Diakenen

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.
Opendeur- en Zangdiensten: 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.
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.
Openingstijden kerkelijk bureau Van Dedemkerk: Tijdens de vakantie is het kerkelijk bureau van 6 augustus tot en met 31
augustus gesloten. De munten kunnen, gehaald worden in de Antenne, indien daar iemand aanwezig is. De betaling loopt
dan t.z.t. gewoon via de automatische incasso.
Herhaalde oproep - Functionaris Gegevensbescherming gezocht: Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel ons als burgers te beschermen tegen inbreuken
op onze privacy. Ook onze kerkgemeenschap moet aan deze wetgeving voldoen. De colleges van kerkrentmeesters hebben
geconstateerd dat het naleven van deze wet dusdanig belangrijk en veelomvattend is dat bestaande collegeleden dit ‘er niet
maar zo even bij kunnen doen’. We zijn helaas nog steeds op zoek naar mensen die ons willen versterken door alleen deze
specifieke taak als, functionaris gegevensbescherming, op zich te nemen. Hebt u kennis van het onderwerp en/of interesse?
Meldt u dan aan bij Derk Zwiers. Kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl of tel. 0523-614123 (alleen ’s avonds).
Gezamenlijk eten: Op vrijdag 31 augustus staat er in De Fontein weer een lekkere maaltijd op tafel om gezellig 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 29 augustus
opgeven bij Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Wij zien u graag aan tafel!!
Diaconie: Aankondiging collecte voor stichting ‘Anak Anak’ voor directe noodhulp op Lombok.
Na de eerste aardbeving van 29 juli zijn mensen van onze stichting direct in actie gekomen, mensen helpen, de schade
bekijken en vervolgens water en voedsel naar de getroffen gebieden brengen wat wij hebben aangeschaft. Met de eerste vier
bevingen werd Labuan Pandan (waar wij actief zijn) nog ontzien maar bij de laatste beving van 19 augustus was het ook daar
mis en zijn de huizen van onze contactpersonen ook verwoest. Het is één grote chaos op het eiland… De angst is groot,
iedereen slaapt nog steeds buiten en er is nog zo veel hulp nodig. Wij bevelen deze collecte volgende week zondag 2
september van harte bij u aan, elke euro helpt en elke euro wordt direct besteed!

Ter herinnering:
- sectievergadering ZO 2 op dinsdag 4 september, 20.00 uur (Beethovenstraat 14)
- sectievergadering ZO 3 op maandag 10 september, 20.00 (Kotermeerstraat 4)
- sectievergadering ZO 1 op donderdag 20 september, 20.00 uur (Zestiende wijk 21)
- vergadering kwadrant ZO op woensdag 19 september, 20.00 uur (De Antenne)
Startzondag: Zondag 9 september a.s. is de startzondag het thema is “een goed gesprek”. De dienst wordt dit jaar gehouden
in de Van Dedemkerk, en begint om 09.30 uur. Na de dienst zijn er gezellige activiteiten te doen voor jong en oud. We hopen
er een gezellige dag van te maken, tot dan!
Motortoertocht: Evenals de afgelopen jaren organiseren we dit jaar weer een toertocht voor motorrijders. Dit jaar is de tocht
gepland op zondag 16 september. Bij goed weer vertrekken we ná de ochtenddienst, tegen 11.15 uur, vanaf De Fontein. Na
een klein uurtje rijden, zullen 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. Je rijdt mee voor eigen risico. Bij regenachtig weer
gaat de tocht niet door. Als je mee wilt rijden, geef je dan uiterlijk 14 september op bij één van onderstaande adressen.
Henk Zieleman, tel. 614129; e-mail: hzieleman@home.nl
Jan Ruitenberg, tel. 615282; e-mail: janruitenberg@hotmail.com

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.)

