Van Dedemkerk

30 juli 2017

De Antenne

09.30 uur: Dienst in De Antenne

09.30 uur: ds. J.van Dijk
Zingen: : Psalm 133: 1,3(O.B.); EL 302; EL 374: 1,3;
EL 185: 1, 2, 4; Lied van het Licht; NLB 834;
NLB 791: 1, 2, 4,6; NLB 425
Schriftlezing: De Brief aan Filemon
Thema: “Liefde”
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Diaconie

19.00 uur: De Fontein: ds.G.B.Huiskamp
Zingen: Ps.118:1,5; Gez.435:2,3; Gez.435:4,5;
Geloofsbelijdenis; Gez.485:1,2
Schriftlezing: Matteus 5:13-16 en Galaten 5:1-12
Thema: “de wet en de vrijheid”
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Diaconie

19.00 uur: Dienst in De Fontein

Kindercollecte: World Vision
Leven uit de Bron zondag 6 aug.: Matteüs 14: 13 - 21
Collecteopbrengsten 16 en 23 juli, beide voor K&S - diaconie, € 354,67 en € 320,17. PKW op 23 juli € 355,14
Pastoraat wijk Zuidoost: ds. G. Brandorff is te bereiken voor pastorale ondersteuning in de wijk Zuidoost, telefonisch bij
voorkeur op maandag op tel. nr.0523267119 of mob. nr. 0651558830.
Het juiste e-mail adres is: brandorffgunter@gmail.com
Vakantie: Vanaf 22 juli tot en met 16 augustus zal ds. Karsten van Staveren niet beschikbaar zijn voor het werk van de kerk
in Dedemsvaart
Opening kerkelijk bureau Van Dedemkerk tijdens de vakantie: Het kerkelijk bureau is van 6 augustus tot en met 2
september gesloten. De munten kunnen indien nodig gehaald worden, in de Antenne , wanneer daar iemand aanwezig is. De
betaling loopt dan t.z.t. gewoon via de automatische incasso.
Fancy Fair 2017. Op 26 augustus wordt er weer een grote Fancy Fair in de Antenne aan de Wilhelminastraat 3
georganiseerd. Komt u ook om te genieten van de sfeer en de leuke activiteiten. Er is weer een groot aanbod van gebruikte
goederen. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Samen met u maken we er een leuke dag van. Commissie
Fondsenwerving.
Muziekprogramma. Dinsdag 1 aug. a.s. vanaf 10.30 uur kunt u weer luisteren naar het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor de luisteraars van kerktelefoon of waar ook ter wereld op internet: www.kerkomroep.nl. Het
wordt deze keer gepresenteerd door Renske Bakker .Verzoekjes, zomaar een schouderklopje, een felicitatie of ,dat wil ik
graag eens horen, kunt u voor de volgende maand alvast weer aanvragen bij Janny Prinsen, tel. 612644 of per e-mail bij de
koster: aartprinsen@hotmail.com.
Oproep t.b.v. verjaardagfonds: Wij zijn dringend op zoek naar mensen, die ons willen helpen bij het brengen en ophalen
van de enveloppen voor het verjaardagfonds van onze beide kerken. Bent u geïnteresseerd, geef dan zo spoedig mogelijk
even een bericht door aan Derk Zwiers. Tel. 0523-614123 of per mail kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl.
Afscheid en jubileum: Na onze gemeente 25 jaar gediend te hebben als kosters-echtpaar, zullen we op zondag 27 augustus
afscheid nemen van Aart en Janny. De vele mooie momenten ,die in de Van Dedemkerk en de Fontein beleefd mochten
worden, hebben zij mede mogelijk gemaakt door hun trouwe en goede dienst.
In de ochtenddienst van 27 augustus zullen wij van hen afscheid nemen onder de schaduw van de Allerhoogste. Na de dienst
is er de gelegenheid om hen te ontmoeten bij een koffie en borrel moment in de tuin. (bij minder weer in de Fontein). Graag
zouden wij de gemeente willen uitnodigen om in de maanden juli en augustus een labeltje achter uit de kerk mee te nemen.
Daarop jullie naam en wensen voor Aart en Janny op te schrijven en deze vast te maken aan een fles wijn en/of een bloem en
deze mee te nemen op 27 augustus in de ochtenddienst. Zo willen wij hen uitbundig uitzwaaien met “wijn die het hart
verheugd” (Psalm 104: 15) en een bos bloemen als symbool van de vele mooie momenten die ze voor ons hebben mogelijk
gemaakt.
Sponsorwandeling: Op zaterdag 9 september vindt in Balkbrug een sponsorwandeling plaats. Het geld is bestemd voor
vervolgde christenen in India. De sponsorloop wordt georganiseerd door Women to Women, het vrouwennetwerk van Open
Doors. De wandeling start om 10.00 - 11.00 uur in Balkbrug aan de Haarweg 3 bij fam.Slager. We lopen ong. 10 km. door het

mooie Reestdal. Als je mee wilt wandelen, kun je je aanmelden op www.opendoors.nl/walk of contact opnemen met Anja
Hamberg via 06-39887408 of hamberganja@gmail.com.
Openings tijden Antenne: In de vakantie periode zijn wij niet altijd aanwezig,echter wij zijn zeker aanwezig op de volgende
tijden. Ook zijn wij te bereiken via mail: kosters.antenne@gmail.com
Week 31: 31 juli t/m 4 augustus
Maandagmorgen 09.00 uur t/m 12.00 uur
Dinsdagavond
18.30 uur t/m 20.30 uur
Donderdagavond 18.30 uur t/m 23.00 uur
Vrijdagmorgen
09.00 uur t/m 11.00 uur
Oproep: Nellie Aalbers is al een tijdje in Clara Feyoena Heem om te revalideren. Ineke wil graag met enige regelmaat bij
haar zus op bezoek. Als u een keertje met Ineke mee wilt rijden zou dat fijn zijn, samen met Ineke ’s middags. Als u alleen ’s
avonds kunt is het ook heel mooi, Ineke gaat dan niet mee.
Een telefoontje of mail (met naam, adres en telefoonnummer) naar Cobi en Lucas Korvemaker is welkom, zij coördineren het
bezoek. Hun telefoonnummer is 0523-232212 en mailadres: korvemaker54@gmail.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.)

