De Antenne

28 juli 2019

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds. J. Zondag
Liturgie: ELB 168:1,2,4,7, Lied 301k, Lied 302, Ps.32,
Lied 885, Lied 215: 1,2,3,7
Schriftlezing: Exodus 32: 1 -14
Thema:
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang Diaconie

Dienst in De Antenne

19.00 uur: Dienst in De Fontein

19.00 uur: De Fontein ds.H.Paas, Nijverdal
Liturgie:
Schriftlezing:
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang Diaconie

Kindercollecte: 3e kwartaal - Project. “Days for Girls” : Waardigheid en kansen voor meisjes in Indiase sloppenwijken
Collectes 21 juli: PKW € 422,15 en Diaconie € 340,05
Kerkelijk bureau: Opening kerkelijk bureau Van Dedemkerk tijdens de vakantie.
Het kerkelijk bureau is van 29 juli tot en met 23 augustus gesloten.
De munten kunnen indien nodig gehaald worden, in de Antenne , wanneer daar iemand aanwezig is.
De openingstijden van de Antenne staan ook op deze nieuwsbrief vermeld.
De betaling loopt dan t.z.t. gewoon via de automatische incasso.
Zomerperiode: Gedurende de zomerperiode zullen de predikanten met enige regelmaat niet beschikbaar zijn voor het werk
van de kerk. In overleg hebben ze ervoor gezorgd dat er altijd pastorale hulp aanwezig zal zijn. Zou u uw wijkpredikant niet
kunnen bereiken gedurende de zomerperiode kunt u altijd contact opnemen met Maaike Hiemstra om te vragen welke
predikant wel te bereiken is.
Commissie Fondsenwerving: Aanlevering goederen: Vanaf zaterdag 10 augustus kunnen er geen goederen meer
aangeleverd worden voor de te houden Fancy Fair op 24 augustus 2019. We kunnen de goederen dan niet meer tijdig
inpakken en uitzoeken.

Creatieve bakkers: Wie wil er voor verkoop op de te houden Fancy Fair een lekkere taart of cake bakken? Vorig jaar
was het een succes.
Uitnodiging voor quizavond van de Activiteiten Commissie (AC). Op vrijdagavond 11 oktober a.s. organiseert de AC voor
u een avondje gezelligheid in De Fontein. De inloop is vanaf 20.30 uur. Tevens wordt dan weer DE QUIZ gespeeld! De
vragen zijn divers, met onderwerpen als nieuws, bijbel, sport en spel, geografie, muziek, e.d. Een team bestaat uit 6
personen. Wel kan ieder als publiek zijn of haar favoriete team aanmoedigen of zelf als publiek meespelen. Tegen een kleine
vergoeding is er een drankje en een hapje. Durft u/durven jullie deze uitdaging met een team weer aan?? Opgave graag
vóór 1 september a.s. (vol is vol!) bij: Erna Mijnheer, tel. 06-39581154, e-mail: emijnheer@icloud.com of bij Gert Menzo, tel.
0523-613676, e-mail: gmenzo@xs4all.nl. We rekenen weer op uw/jouw komst!
Opendeur en Zangdiensten - Welk lied zingt u/zing jij graag?: Zondag 25 augustus (19.00 uur) is er weer een zangdienst
waarbij u zelf liederen voor kunt opgeven. Bij de uitgang van de kerken (Van Dedemkerk & De Antenne) en in de Fontein kunt
u inmiddels de liederen in een daarvoor bestemde doos/mand leggen. Graag z.s.m. inleveren (uiterlijk voor 4 augustus). Wij
hopen op veel reacties, zodat we er weer een fijne (zelfgekozen) zangdienst van kunnen maken! Hartelijke groet, de
commissie Opendeur-en zangdiensten
Openingstijden De Antenne: De vakantie periode begint weer, en dat heeft ook voor de openingstijden van de Antenne
gevolgen. Wanneer zijn wij wel aanwezig:
Week 31 ( 29 juli t/m 1 aug)
Maandagmorgen 29 juli 9.30 uur t/m 11.30 uur
Donderdagavond 1 augustus van 19.00 uur t/m 22.30 uur
Pastorie: Per 8 augustus is de pastorie aan de Nieuwe Wijk weer beschikbaar. De commissie van Kerkrentmeesters heeft
besloten om deze weer voor een half jaar te huur aan te bieden.

Fondsenwerving verloting. De mensen die pakketjes loten hebben verkocht, graag de strookjes en het geld terugbrengen
bij Marry Brand, Lijsterstraat 12. Alvast bedankt.

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, Raveslootstraat 5, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

