De Antenne

31 juli 2016

09.30 uur: ds. K. van Staveren

Van Dedemkerk

09.30 uur: dienst in De Antenne

Liturgie: NLB 377: 1,2,4 ; NLB 441: 1,5 ; Verbonden met
vader en moeder ; ELB 396 ; ELB 425 ; NLB 718
Lezing: Lukas 12: 13-21
Thema: Alles in bruikleen
Collecten: In de dienst: Plaatselijk Kerkenwerk
Bij de uitgang: K&S- Diaconie
19.00 uur: dienst in De Fontein

19.00 uur De Fontein: ds. G.B. Huiskamp
Liturgie: Ps. 51: 1,5 ; Ps.61: 1,3,5 ; Ps. 22: 1,2 ; NLB 340b
NLB 247: 1,3
Lezing: Johannes 9
Thema: God en het lijden
Collecten: In de dienst: Plaatselijk Kerkenwerk
Bij de uitgang: K&S- Diaconie

Kindercollecte: Boeren in Ethiopië
Collecteopbrengst 24 juli: PKW € 433,94
Heilige Doop. Vanmorgen, 31 juli, hopen we in de dienst van 9.30 uur te dopen: Max Jan Willem van de Brake en
Naomi Janna Jozina van Garderen.
Huwelijk. Op 2 augustus hopen Gerrit Peters en Ria van Engelen, de Magnolia 54, om 16.00 uur in de Fontein een zegen te
vragen over hun verbintenis. Voorganger zal zijn ds. J. van Dijk.
Jubileum. Op maandag 1 augustus mogen Engbert en Tea Lubbelinkhof, Beethovenstraat 10, 7701 TM Dedemsvaart hun
25-jarig huwelijksjubileum gedenken. Van harte gefeliciteerd!
Vakantie ds. Bart Breunesse. Wegens vakantie ben ik afwezig t/m 7 augustus. Indien nodig kunt u een beroep doen op de
aanwezige collega’s.
Afwezigheid ds. J. van Dijk. Van zaterdag 2 juli t/m zondag 31 juli is ds. van Dijk niet beschikbaar. Wanneer pastorale zorg
gewenst is kunt u een beroep doen op de aanwezige collega’s.
Afwezigheid ds. Karsten van Staveren. Vanaf 2 t/m 26 augustus zal ik niet beschikbaar zijn voor het werk van de kerk.
Wanneer pastorale zorg gewenst is kunt u in deze periode contact opnemen met één van de aanwezige collega’s.
Verzoekplatenprogramma. Dinsdag 2 aug. a.s. vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma voor
de luisteraars van kerktelefoon of internet: www.kerkomroep.nl . Het wordt deze keer gepresenteerd door Renske Bakker.
Verzoekjes of zomaar een groet of een felicitatie, kunt u voor de volgende maand alvast weer aanvragen bij Janny Prinsen,
tel. 612644 of per e-mail bij de koster: koster.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl .
Openingstijden De Antenne. Wanneer zijn wij aanwezig:
1 augustus t/m 6 augustus
- Maandagmorgen 9.30 t/m 11.30 uur
- Donderdagavond 19.00 t/m 22.00 uur
8 augustus t/m 13 augustus
- Donderdagavond 19.00 t/m 22.00 uur

Namens alle medewerkers

Opening kerkelijk bureau Van Dedemkerk. Tijdens de vakantie is het kerkelijk bureau van 24 juli tot en met
20 augustus gesloten. De munten kunnen indien nodig gehaald worden bij onze koster Aart Prinsen, tel. 616615, of in de
Antenne, indien daar iemand aanwezig is. De betaling loopt dan t.z.t. gewoon via de automatische incasso. Wenny Schuurman
Oproep voor de fruitpluk! In september begint weer het fruitplukken bij de fam. Balk in Kraggenburg. Hierbij een oproep voor
mensen die op de woensdag of vrijdag willen plukken. Graag weer wat nieuwe mensen erbij. Ga mee en geef je zo snel
mogelijk op bij M. Brand, tel. 638611, zodat ik de lijst weer kan maken voor het plukseizoen.

Hospice Dedemsvaart. Wilt u iets betekenen voor uw medemens in de laatste fase van het leven, dan kan dat.
Hospice Dedemsvaart heeft ruimte voor een aantal nieuwe vrijwilligers. Na een oriënterend gesprek met de coördinatoren kunt
u, met ingang van september, meedoen met de training/opleiding van 4 á 5 dagdelen om hierna dit mooie en dankbare werk te
kunnen gaan doen. Heeft u belangstelling en/of vragen, neem dan contact op met Lijntje 06-2880 9985 of
Monique 06-2881 0511.
Adreswijziging van mevr. N. Stegeman-Prinsen; m.i.v. 3 augustus: De Tjalk 5, 7701 LR Dedemsvaart.

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.)

