Zondag 30 augustsu 2015
Opbrengst gezamenlijke collecten 23 aug. : Kerk & Samenleving / Diaconie € 344,36..
Plaatselijk Kerkelijk Werk € 420,83
Jaarlijkse feestavond georganiseerd door de Activiteitencommissie. Vrijdagavond 4 september om 19.30 uur begint de
jaarlijkse feestavond in Het Kruispunt! Deze avond staat in het teken van onze zuiderburen. Opgave voor deze avond (uiterlijk
maandag 31 augustus 18.00 uur) bij Cindy Holtvoort - tel. 612509, Jaap van Laar - tel. 614583 of Jan Vogelzang - tel. 615348.
De kosten voor deze avond bedragen € 7,50 p.p.
Startzondag 6 September: Thema `Goede buren`. Dit jaar in de Van Dedemkerk ,vanaf half 10 is er koffie en cake om
10.00 uur begint de dienst .Na de dienst zijn er diverse leuke activiteiten voor jong en oud! Als afsluiting gaan we gezamenlijk
eten. Er is een sponsorloop opgave bij leniploeg@hotmail.com en famsnoeijer@ziggo.nl De opbrengst gaat naar het Hospice
Dedemsvaart. Wij zouden het erg leuk vinden ,als er weer cake of koek gebakken wordt voor bij de koffie. Dit kan dan
ingeleverd worden zaterdag 5 september van 15.00 tot 16.00 uur bij de Van Dedemkerk .
Israëlreis 2016: Graag wil ik u nog even attenderen op de voorgenomen reis, die gepland staat in mei 2016 naar Israël.
Wanneer u interesse heeft (dat schept nog geen enkele verplichting) wilt u dit dan even door geven aan ds. Bart Breunesse
(voor meer info zie De Samenspraak).
“ Be-Lief” 30 aug. Sportpark “ de Boekweit” : De dag start om 11.00 uur met een korte Meet & Greet dienst, in de
voetbalkantine van SCD. Daarna vinden vanaf 12.00 tot ca. 15.30 uur verschillende gezellige activiteiten plaats.
Naast heel veel goede muziek en een taartenbakwedstrijd, heeft Be-Lief ook op sportief gebied genoeg te bieden: Er wordt
een freerunning workshop gegeven door ZERO, er wordt gevoetbald in een grote pannakooi en er vinden volleybalwedstrijden
plaats. Voor zowel de volleybal (4 tegen 4) als voor de voetbalwedstijden (3 tegen 3) kunnen teams zich nu opgeven! Stuur
hiervoor een mail naar beliefdedemsvaart@gmail.com, met daarin de gekozen activiteit, de naam van het team en de namen
van de deelnemers, plus leeftijden. Inschrijfgeld voor deze wedstijden is 5 euro per team, wat natuurlijk rechtstreeks naar het
goede doel gaat. Extra geld ophalen voor je team wordt aangemoedigd, want niet alleen de winnaar van het toernooi krijgt
een prijs, maar ook het team dat het meeste geld ophaalt! “
Motortoertocht: Wegens het succes van de afgelopen jaren organiseren we dit jaar weer een toertocht voor motorrijders. Dit
jaar is de tocht gepland op zondag 27 september. (dus niet zoals eerder vermeld op 6 september). Bij goed weer vertrekken
we om 12.00 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 slecht weer wijken we uit naar zondagmiddag 4 oktober 2015. Als je mee wilt rijden, geef je dan uiterlijk
26 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
Verzoekplatenprogramma. Dinsdagmorgen a.s. vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma
voor de luisteraars van de kerktelefoon of internet: www.kerkomroep.nl. Het wordt deze keer gepresenteerd door Ben Harms.
Verzoekjes een schouderklopje of zomaar een groet kunt u voor maand oktober aanvragen bij Janny Prinsen, tel. nr.612644
of aartprinsen@hotmail.com
Ouderensoos Antenne. Nu de vakantieperiode voorbij is, beginnen weer veel activiteiten zo ook de ouderensoos. Dinsdag 1
september beginnen we weer. We starten om 14.00 uur in de koffiekamer van de Antenne. U bent van harte welkom. De
commissie ouderensoos
Fancy Fair 22 augustus:” De 11e Fancy Fair” aan de Wilhelminastraat 3. Na een week van spanning en inspanning om alle
spullen weer goed uit kunnen stallen kijken we terug op een zeer geslaagde dag.De opbrengst van deze dag was niet zoals
eerder genoemd € 10.300,-- maar € 11.534,54.Een eerdere telling bleek niet te kloppen.Het record van 2014 is hiermee
gebroken, geweldig.Niet alleen de opbrengst maar ook de sfeer was deze dag goed.De foto op de voorpagina van de
“Dedemsvaartse Courant” en de beelden van “Dedemsvaart in Beeld” tonen dit aan.Alle vrijwilligers die direct of indirect hun
bijdrage aan deze dag hebben geleverd ontzettend bedankt.Zonder jullie inzet en motivatie is het organiseren van deze dag
niet mogelijk.We kunnen dan ook “trots” op elkaar zijn. De door de Jumbo gesponseerde winkelwagen met boodschappen
t.w.v. € 80,20 is gewonnen door Jeltje Nijhuis, de ballonvaart door Lenie Boeijenga. Dames veel plezier ermee. Wat was het
na sluiting van de Fancy Fair snel opgeruimd. ’s-Avonds om 6.00 uur was de kerkzaal weer helemaal schoon en
gebruiksklaar.Op naar volgend jaar. We gaan samen weer voor een record. Stuurgroep Fondsen Werving.
Onder Schooltijd: De kring Onder Schooltijd viert op woensdag 2 september haar 20-jarig jubileum met een dagje uit.

Verjaarsvisite 75+: De jarigen van de Van Dedemkerk van 75 jaar en ouder, die in juli en augustus hun verjaardag vierden
en intussen een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, worden woensdag 9 sept. vanaf 10.00 uur in de Fontein
verwacht.

