De Antenne
09.30 uur: dienst in de Van Dedemkerk

28 augustus 2016

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds. J. Van Dijk - Heilige Doop

Liturgie: Ps. 84: 3 en 6; Opw.599; EL 278: 1 en 2;
Geloofsbelijdenis; Ger. om te zingen 79: 1 en 4; Lied van
het Licht; NLB 791: 1, 4 en 5; NLB 905: 1, 3 en 4; NLB 413:
1 en 3
Schriftlezing: Lucas 14: 1 en 7-11
Thema: Kind’ren van één Vader

Collecten: In de dienst: Plaatselijk Kerkenwerk
Bij de uitgang: K&S/Diaconie
19.00 uur: dienst in de Van Dedemkerk

19.00 uur: ds. J. Van Dijk - Zangdienst
Thema: Zingen = twee keer bidden!

Collecten: In de dienst: Opendeur- en Zangdiensten
Bij de uitgang: K&S/Diaconie
Kindercollecte: Boeren in Ethiopië
Collecteopbrengst 21-8: K&S/Werelddiaconaat: € 279,07, via de Van Dedemmarke: € 46,20; PKW: € 431,03.
Heilige Doop: Vanmorgen zal de Heilige Doop worden bediend aan Mila Jasmijn Cazemier, Langewijk 224
Zangdienst: Vanavond is er om 19.00 uur een zangdienst in de Van Dedemkerk. Het is geen gewone zangdienst, er is geen
koor, want we gaan veel zelf zingen. Bezoekers van de dienst krijgen een lijst met twintig graag gezongen liederen en kunnen
daaruit een keuze maken. Dhr. J. Plender begeleidt ons op het orgel bij het zingen van de lievelingsliederen en ds. J. Van Dijk
heeft de leiding. Thema van de dienst is: “Zingen is twee keer bidden”. We hopen u vanavond te ontmoeten. Werkgroep
Opendeur- en Zangdiensten.
Reisje bezoekdienst Kerkaktief: Het reisje van bezoekdienst Kerkaktief is op donderdag 1 september 2016. We gaan de
stilte beleven in het klooster van Ter Apel. ’s Morgens brengen we een bezoek aan het klooster. Na een heerlijke lunch maken
we ’s middags een rondrit met de Safari-expres door de omgeving. De kosten zijn 40 euro. We vertrekken om 9.00 uur vanaf
de kerk en zijn rond half zes weer thuis. U kunt zich opgeven t/m maandag 29 augustus bij Janny Naber, tel. 614916 of Henny
Logtenberg, tel. 613275. Gaat u mee? Graag tot ziens.
Startzondag: Zondag 4 september is het weer startzondag. Het thema is: Opzouten en wegwezen. Om 9.30 uur staat de
koffie/ranja klaar en om 10.00 uur begint de dienst in De Antenne. Na de dienst zullen er weer allerlei leuke activiteiten zijn
voor jong en oud. Als we klaar zijn met de activiteiten gaan we gezellig barbecueën. Voor het vlees wordt gezorgd. U hoeft dit
dus niet, zoals eerder vermeld, zelf mee te nemen.
Motortoertocht op de Startzondag: De motortoertocht is dit jaar één van de activiteiten van de startzondag op 4 september.
Na de morgendienst en het koffiedrinken is er gelegenheid om de motoren te bezichtigen. Daarna vertrekken we tegen de klok
van twaalf vanaf de parkeerplaats bij De Antenne. Na een klein uurtje rijden zullen we 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.
Het is de bedoeling om de tocht te besluiten met een gezamenlijk eten. Je rijdt mee voor eigen risico. Bij regenachtig weer gaat
de tocht niet door. Voor de organisatoren is het belangrijk te weten hoeveel motoren en personen er mee rijden. Als je mee wilt
rijden, geef je dan uiterlijk vrijdag 2 september op bij Henk Zieleman, tel. 614129, e-mail: hzieleman@home.nl of Jan
Ruitenberg, tel. 615282, e-mail: janruitenberg@hotmail.com.
Dopen: De eerstvolgende gelegenheid om te dopen is op 18 september a.s. in De Antenne. Wanneer je jullie kind(eren) wilt
laten dopen dan graag even contact opnemen met ds. Bart Breunesse, tel. 234818 of dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl.

Verjaardagfonds: Voor het verjaardagfonds zijn wij dringend op zoek naar nieuwe bezorgers. Op dit moment zijn er 4 wijken
vacant, wat betekent dat de gemeenteleden die daar wonen géén kaartje krijgen op hun verjaardag van de kerkelijke
gemeente. Het kan toch niet zo zijn dat afhankelijk van de straat waar je woont je wel of niet een kaartje krijgt? Voor de
volgende wijken zoeken wij bezorgers:
- De Merel, Hoofdvaart, Langewijk (Pol tot Julianastraat), Wisseling;
- Anemoonstraat, Asterstraat, De Maalderij, Gentiaanstraat, Hortensiastraat, Kerkstraat, Krikkenstraat, Latyrusstraat,
Primulastraat, Ridderspoorstraat, Rozenstraat, Zwiersstraat;
- Beatrixstraat, Irenestraat, Judith van Marlelaan, Margrietstraat, Marijkestraat, Molstraat, Mr. Zacharias Tijllaan, Oranjestraat,
Pr. Bernhardstraat, van Dedemlaan, Wilhelminastraat;
- De Aalscholver, De Albatros, De Roerdomp, Valkenierweg
Wie wil het team van bezorgers komen versterken? Aanmelden kan bij Bert van Faassen via e-mail bert.vfaassen@home.nl of
telefoon 616166.
Afwezigheid ds. G.B. Huiskamp: Van zondag 14 augustus t/m zondag 4 september zijn we afwezig i.v.m. vakantie. Wanneer
pastorale bijstand gewenst is, kunt u een beroep doen op een van de collega’s.

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.)

