Zondag 29 juni 2015
Foto’s Boottocht. Vanmorgen 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. Ook via de kerktv
kunt u meekijken.
Zangdienst. Vanavond 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. 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.
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.
Vakantie ds. Breunesse. In verband met vakantie is ds. Breunesse afwezig vanaf zaterdag 4 juli tot maandag 3 augustus.
Indien nodig vervangen de collega’s Van Dijk en Huiskamp.
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.
Opbrengst gezamenlijke collecten 21 juni: Kerk & Samenleving/Werkgroep Hongarije € 590,42;
Plaatselijk Kerkelijk Werk € 583,17.
Verjaarsvisite in De Fontein. Woensdagmorgen 1 juli is er voor de jarigen, die in mei en juni 2015 de leeftijd van 75 jaar
of ouder hebben bereikt, vanaf 10.00 uur weer een verjaarsvisite in De Fontein. Zij hebben al een persoonlijke uitnodiging
ontvangen. Natuurlijk zijn hun partners of mantelzorgers ook van harte welkom.
Kerkelijk bureau Van Dedemkerk tijdens de vakantieperiode. Woensdag 8 juli is het kerkelijk bureau zoals gewoonlijk
geopend van 9.00-12.00 uur. Het kerkelijk bureau is van 10 juli – 10 augustus gesloten. Het voordeel van de gezamenlijke
collectemunten is nu, dat u in deze periode de munten kunt halen bij koster Aart Prinsen, maar ook in De Antenne, indien daar
iemand aanwezig is. De betaling loopt dan t.z.t. ook gewoon via automatische incasso. Wenny Schuurman.
Jaarlijkse feestavond georganiseerd door de Activiteitencommissie. Houd vrijdagavond 4 september vrij in uw/jouw
agenda voor de jaarlijkse feestavond! Deze avond staat in het teken van onze zuiderburen. Opgave voor deze avond bij
Cindy Holtvoort - tel. 612509, Jaap van Laar - tel. 614583 of Jan Vogelzang - tel. 615348.
Gezocht: Goede doelen en enthousiaste doeners! Elkaar ontmoeten, spreken, samen lachen, nieuwe dingen doen en
lekker eten en drinken. Het kan allemaal tijdens de Ontmoet-elkaar-eens-anders-dag, die weer wordt georganiseerd in
november. Net als voorgaande jaren draait deze dag niet alleen om ontmoeting, plezier en ontspanning voor onszelf, maar
ook worden anderen met de opbrengst gesteund. Daarom wordt voor deze dag nog een aansprekend goed doel gezocht
waaraan de opbrengst ten goede kan komen. Wie heeft hiervoor goede ideeën?
Verder worden er twee enthousiaste regelaars gezocht, creatievelingen, mensen die willen helpen met het organiseren van de
Ontmoet-elkaar-eens-anders-dag. Dus heeft u een idee voor een aansprekend goed doel of wilt u ons enthousiaste team
versterken bij de organisatie van de Ontmoet-elkaar-eens-anders-dag, neem dan contact op met
Johannes Ballast, tel. 615451 of 06-38919585, e-mail: johannesballast@home.nl. Werkgroep Evangelisatie.

