Zondag 3 mei 2015
Opbrengst gezamenlijke collecten:
19 april : Kerk & Samenleving / Diaconie € 559,81 ; PKW € 722,76 , dit is incl. € 229.65 van de opendeur / zang dienst.
Heilige Doop. Zondag 10 mei, Moederdag, hopen we ’s morgens in de Van Dedemkerk de Heilige Doop te bedienen
aan Bas Milan Jansen, De Berberis 7 en aan Sam Anne Marijn Tempelman, Breitnerstraat 18.
Afwezig wijk Zuid Oost. Deze week ben ik met jongeren in Taizé. Wanneer u behoefte hebt aan een pastor, dan kunt een
beroep doen op de collega’s. Maandag 11 mei ben ik weer terug. Ds. Bart Breunesse.
10 jaar predikant in Dedemsvaart. Op 1 mei 2005 is ds. J. van Dijk begonnen als predikant in Dedemsvaart. Deze periode
van 10 jaar is een felicitatie waard. Wij wensen ds. en mevr. van Dijk nog een goede tijd toe in onze gemeente.
Taizékoor. Maandag 11 mei, i.p.v. de 1e maandag van de maand, gaan we Taizéliederen zingen in De Antenne van
19.00-20.00 uur voor de viering van zondag 17 mei. Een ieder is van harte welkom!
Kindercollecte: In West-Kenia voeren drie lokale partnerorganisaties van Kerk in Actie, Rapado, ADC en Kaacr, samen een
project uit om het dagelijks leven en de toekomst van kwetsbare kinderen te verbeteren. Dit project is mede mogelijk dankzij
een bijdrage uit de nalatenschap van het echtpaar Dirk en Francine Metselaar-Van Sluijs. In West-Kenia zijn kinderen zeer
kwetsbaar, o.m. door kinderarbeid, kind huwelijken, vroege zwangerschappen, armoede en slechte toegang tot basis- en
middelbaar onderwijs. Drie partners van Kerk in Actie komen gezamenlijk op voor de rechten van deze kwetsbare kinderen.
Huwelijksaankondiging. Met een stralende glimlach en vol enthousiasme delen Marieke Vogelzang en Clemens Nijhuis ons
mee dat ze elkaar op 15 mei 2015 het ja-woord willen geven. De kerkelijke inzegening zal om 15:00 uur in de Reestkerk, Oud
Avereest 5, te Balkbrug worden gehouden. Voorganger zal zijn ds. Karsten van Staveren. U bent van harte uitgenodigd om
samen met hen dit te vieren want: “Dit is de dag, die de Heer ons geeft”.
Verzoekplatenprogramma. Dinsdag 5 mei a.s. vanaf 10.30 uur kunt u luisteren naar een muziekprogramma voor de
luisteraars van de Kerkomroep en de Kerktelefoon. Het wordt deze keer gepresenteerd door Ben Harms. Verzoekjes of
felicitaties voor de volgende uitzending in juni kunt u weer aanvragen bij Janny Prinsen, Hoofdvaart 5a in Dedemsvaart.
Dit kan schriftelijk, maar ook per e-mail via aartprinsen@hotmail.com of gewoon even bellen, tel. 0523-612644.
3 mei 2015 - Collecte Missionair Werk en Kerkgroei. Help de nieuwe kerk in Amsterdam Heilig Vuur West in de wijk Oud
West in Amsterdam is een van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk. In Oud West wonen veel singles en mensen met
een beperkte kans om te werken of een opleiding te volgen. Onder hen veel eenzame mensen die graag deel willen uitmaken
van een liefdevolle gemeenschap. Ds. Margrietha Reinders zoekt hen op in buurthuizen en cafés en organiseert maandelijkse
bijeenkomsten in een café waar ze samen een gedeelte uit de Bijbel lezen en daarover doorpraten. De opbrengst van de
collecte is bestemd voor pioniersplekken die mensen ook buiten de kerk bereiken met de liefdevolle boodschap van God.
10 mei - Collecte voor noodhulp aan Nepal. De verwoestende aardbeving in Nepal, met een kracht van 7.9 op de Schaal
van Richter, treft miljoenen mensen. Volgens de lokale autoriteiten zijn meer dan 6.000 mensen gewond geraakt. Het
dodental staat inmiddels op ruim 5500. De getroffenen hebben dringend behoefte aan voedsel, veilig drinkwater, onderdak en
medische zorg. De hulporganisaties verwachten veel geld nodig te hebben voor wederopbouw. Help mee en geef aan de
noodhulp collecte op zondag 10 mei! U kunt ook een gift overmaken op rekening van de Diaconie: NL62FVLB0699741866
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente of NL49RABO0312994311 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk.
Inloopochtend Ontslag en nu? Woensdag 13 mei 2015. Het overkomt in deze tijd helaas velen van ons; we krijgen ontslag!
Hierdoor raken we vrijwel allemaal, korter of langer uit ons evenwicht en roept het ontslag heel veel emoties op. Voor
sommigen werkt het goed om er met anderen of juist met lotgenoten over te praten. Hiervoor bieden we graag de gelegenheid
door een speciale inloopochtend te organiseren. Deze ochtend zal gehouden worden op woensdag 13 mei 2015 van 10.0012.00 uur in de Antenne. Loop vrijblijvend bij ons binnen, Ds. Bart Breunesse en twee diakenen zullen u hartelijk ontvangen.
Orgelconcert: R.K. Sint Vituskerk Dedemsvaart Zondagmiddag 17 mei, aanvang 14.00 uur. Dankzij de opbrengst van de
kerstmarkt is het uit 1881 daterende Maarschalkerweerd orgel grondig gerenoveerd. De koning van de instrumenten kan weer
in volle glorie van zich laten horen. Orgelbespeling van ca. 30 minuten door Cees van der Poel. Er wordt een vrijwillige
bedrage gevraagd in de vorm van collecte. Na afloop van het concert is het mogelijk om het orgel te bezichtigen. U bent van
harte uitgenodigd namens de locatieraad R.K. Geloofsgemeenschap Sint Vitus, parochie Emmanuel Noord-Oost Salland.
Boottocht: Dit jaar is onze boottocht op woensdag 3 juni. We stappen in Meppel op de boot en varen via Hasselt en Zwolle
naar Hattem. In Hattem kunnen we even van boord om dit gezellige stadje te bezichtigen. De kosten van deze dag zijn
€ 57,50. Opgave voor deze gezellige dag kan bij: Koert Naber, tel. 614996 of Gerrit Jurjens, tel. 614617. Mailen mag ook
naar dini@vanderhoekies.nl o.v.v. naam, adres en aantal personen.
Grote schoonmaak. Wij willen graag weer een grote schoonmaak houden in De Antenne. Dit kunnen we niet alleen. Wie wil
ons daar bij helpen op de volgende datums. In de keuken ligt een lijst waar je de datum en tijd kunt invullen of stuur een mail
naar kosters.antenne@gmail.com Dinsdag 19 mei, donderdag 21 mei, donderdag 21 mei, dinsdag 2 juni en donderdag 4 juni
van 9.00 t/m 12.00 en 13.30 t/m 16.30 uur.
Alvast bedankt. Bert, Marietje en Willie.
Laatste kans! Laatste kans! Op de nieuwsbrief, in het kerkblad, op de site van de kerk en op de beamer heeft u kunnen
lezen over de soep en gehaktballen actie van de Hongarije Werkgroep. We gaan gehaktballen en soep verkopen om de
zustergemeente in Kisoroszi te helpen om hun keuken te vervangen. U kunt de bestelling ophalen op de Voorjaarsmarkt van

6 mei of tegen een kleine betaling thuis laten bezorgen. Heeft u uw bestelling nog niet ingeleverd? Dit kan nog tot a.s.
woensdag. Achter in de kerk liggen bestelformulieren of u stuurt een mail naar: engbert.tea@ziggo.nl .
Voorjaarsmarkt. Komende zaterdag (9 mei) gaan om 9.00 uur de hekken van het de voorjaarsmarkt achter de van
Dedemkerk weer open en kunt u tot 13.00 uur weer heerlijk rondstruinen tussen gebruikte goederen, tuin en perkplanten en
andere koopwaar. Natuurlijk is er ook dit jaar de heerlijk lucht van de hamburgers en kunt u knieperties, soep en gehaktballen
kopen. Maar bovenal is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en bij te praten. U komt toch ook? De opbrengst van deze markt
is bestemd voor de renovatie van de keuken van het missiegebouw van onze zustergemeente in Kisoroszi.
Jaarboekje 2015-2016. De voorbereidingscommissie voor het jaarboekje 2015-2016 is weer bijeen geweest. Binnenkort
ontvangen de taakgroepen het verzoek om teksten voor het nieuwe jaarboekje aan te leveren. Ook ieder gemeentelid wordt
gevraagd om bijzonderheden, aan- en/of opmerkingen, suggesties, enz. aan te leveren.
U kunt uw reacties sturen naar Piet van Kesteren, email: p.v.kesteren@hetnet.nl .
Verjaarsvisite 75+. Woensdag 6 mei is er in de Fontein weer een verjaarsvisite voor gemeenteleden van de Van Dedemkerk,
die in maart of april 75 jaar of ouder zijn geworden. We beginnen om 10.00 uur en tegen 11.30 uur is het afgelopen. Van harte
welkom!
Verjaarsvisite 75+ in de Antenne. Op 7 mei 2015 is er weer verjaarsvisite in de Antenne. Als u of uw partner 75 jaar of
ouder is, en de verjaardag viel in de maand februari, maart of april 2015, willen wij u graag weer van harte welkom heten om
dit met elkaar te vieren. Vanzelfsprekend is uw partner of begeleider en sectieleider of bezoekmedewerker ook welkom. We
ontmoeten elkaar tussen 9.45 en 11.30 uur. Evenals de vorige bijeenkomst zal ik stembriefjes ronddelen, waarin u uw mening
kunt kenbaar maken over het samengaan van deze visite met die in de Fontein. Tot 7 mei! Ds. Gerrit Huiskamp
Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u, bij voorkeur digitaal, inleveren voor woensdag 18.00 uur bij René Grijsen, De Magnolia
42, tel. 613632, of via e-mail op: pkn.nieuwsbrief@gmail.com. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt. )

