Zondag 4 mei 2014
Bloemengroet op de zondag, zoals die ingaat op zondag 11 mei a.s.: De bloemengroet op zondag is een teken
van meeleven en bemoediging namens de gemeente voor wie in vreugdevolle of bijzondere omstandigheden
verkeert. De bloemen worden o.a. gegeven bij: thuiskomst uit ziekenhuis of instellingen en bij langdurige
ziekte/bijzondere omstandigheden. Namen kunnen door gemeenteleden/contactpersonen worden doorgegeven
uiterlijk op de woensdag van elke week aan de predikant van het betreffende ‘kwart’, waarbij de bloemen voor
Noord-West en Noord-Oost vanuit de Antenne worden bezorgd en die voor Zuid-West en Zuid-Oost vanuit de Van
Dedemkerk. De bloemen voor de Van Dedem Marke c.a. kunnen wisselend uit beide kerken komen. Op de zondag
wordt ’s morgens bij de begroeting gevraagd wie van de aanwezige gemeenteleden in de dienst namens de
gemeente bloemen na de dienst wil bezorgen. Na afloop van de dienst kunnen zij, die dat hebben aangegeven, een
boeket ophalen uit de consistorie. We vertrouwen erop dat vele gemeenteleden hier spontaan aan mee willen
werken.
Verzoekplatenprogramma. Dinsdagmorgen a.s. vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor luisteraars van de kerkomroep en kerktelefoon. Het wordt deze keer gepresenteerd
door Renske Bakker . Verzoekjes, een felicitatie of zomaar een plaatje voor de maand juni kunnen weer worden
aangevraagd bij Janny Prinsen op tel. nr. 612644.
Wijk Zuidwest, Happen en Stappen: Samen eten is een goede gewoonte. Jezus was er een groot voorstander van.
Ook in onze wijk zouden we graag een keer bij elkaar aan tafel willen schuiven. Graag zouden we op zaterdag 10
mei een wandeling door de wijk willen houden. Het wordt een wandeling van adres naar adres; van voorafje, naar
hoofdgerecht naar toetje. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die graag eens bij een ander aan tafel willen
schuiven om samen te eten. Maar we zijn ook op zoek naar mensen die hun huis zouden willen openstellen voor
ongeveer 10 mensen en voor hen 1 gang willen koken. Als u wilt mee-eten of eten wilt klaarmaken kunt u zich
aanmelden bij Gerda Hofman, tel. 616814 of ds. K. Van Staveren.
Anders Kerken: Op zondag 11 mei a.s. is er een Anders Kerken dienst in De Antenne. Met als thema “in de
schoenen van een ander…” willen we graag samen met u nadenken over hoe we ons misschien wat beter kunnen
verplaatsen in de situatie van een ander. Hoe krijgen we wat meer begrip voor elkaar? Voorganger in deze dienst is
ds. K. Van Staveren en natuurlijk zorgt de EPN band voor de muzikale begeleiding. De koffie staat om 10.00 uur
klaar en de dienst begint om 10.30 uur. Jongens en meisjes van de basisschool, zondag 11 mei, tijdens de Anders
Kerkendienst mogen jullie de schoenen van je ouders of grootouders meenemen of als je het leuk vind direct al aan
doen. Het past bij het thema. Na de dienst mogen de schoenen gewoon weer mee naar huis.
Werkgroep Hongarije: Zondag 11 mei 2014 is de collecte bij de uitgang bestemd voor Werkgroep Hongarije. Wij
willen de opbrengst van deze collecte gaan gebruiken ter ondersteuning van onze zustergemeente: de Reformatische
Gemeente in Kisoroszi. Wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij U aan. Bij deze alvast onze hartelijke dank.
Kerk en Israel: Liefde voor Holocaust overlevenden. De commissie Kerk & Israel Dedemsvaart organiseert
donderdag 15 mei, voor de laatste keer dit seizoen, een lezing over het Jodendom. De heer Daniel Braun vertelt over
zijn hulp aan Holocaust overlevenden. Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp is welkom! De bijeenkomst
start donderdag 15 mei 2014 om 19.30 uur in de Fontein, Hoofdvaart 7 in Dedemsvaart. De toegang is vrij, er wordt
die avond wel een collecte gehouden.

Pastoraal team Noord – Oost: In de secties NO-1, NO-2 en NO-3 gaan we op zondag 18 mei samen op de fiets.
Na de gezamenlijke kerkdienst van 9.30 uur in “De Antenne” en het koffiedrinken in “De Fontein” (of in de tuin
van de Van Dedemkerk) willen we graag jong en oud uitnodigen om samen te fietsen. We hebben een mooie route
uitgezet van 25 km. Wel graag een lunchpakketje meenemen. Gaan jullie mee?
Informatie bij: Henny Logtenberg, tel. 613275 of Simon Drost, tel. 638320
Bootreis: De bootreis gaat dit jaar op 3 juni via Giethoorn en Kalenberg naar Ossenzijl. Op de boot wordt voor de
maaltijden en een drankje gezorgd. De prijs voor deze gezellige dag is € 57.50 pp. Wilt u deze dag niet missen geef
u dan op bij : Evert Holtvoort, tel.614922 of Gerrit Jurjens, tel. 614617. Mailen kan naar : dini@vanderhoekies.nl ,
geef dan uw naam, adres een aantal personen door.
Projectkoor Antenne: zoekt deelnemers voor de Marcuspassie 2015. Op 6 oktober 2014 gaan we aan de slag met
de muzikale nalatenschap van Pieterjan De Buck. Als 1e project is de voorkeur uitgegaan naar de Marcuspassie (een
gat in het dak). De algehele leiding zal in handen zijn van Marjanne Visscher. Uitvoering stille week 2015. We gaan
op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur vanaf genoemde datum van start. 15 personen hebben toegezegd mee te
willen doen maar we willen graag meer deelnemers. Heeft u belangstelling: Jan Vastenavond, tel. 852175 of mail:
jan.vastenavond@home.nl.
GEMEENTE RONDOM DE ANTENNE
Dopen: Vanmorgen, 4 mei, hopen we Alec Benjamin Moes te dopen. Alec is de zoon van Edwin en Jantien MoesBosscher en het broertje van Nerena en Dinand, Oostwijk 33. Alec is geboren op 29 september 2013. Alec zou al op
2 februari gedoopt worden, maar doordat hij met spoed moest worden opgenomen in het ziekenhuis kon de doop
toen niet doorgaan.
Collecteopbrengst: 27-04: Plaatselijk Kerkelijk Werk – Onderhoud Gebouwen: € 228,26
Kerk en Samenleving – Diaconie: € 174,73
Ontheffing: De kerkenraad deelt u mee dat Nicoline Kamps-Aanstoot, op haar verzoek, is ontheven uit het ambt
van diaken. Wij bedanken Nicoline voor de prettige samenwerking.
Voorjaarsschoonmaak (gewijzigde data!): Wie komt ons helpen? Wij willen een grote voorjaarsschoonmaak
gaan houden in De Antenne. Daar hebben we diverse mensen voor nodig op de volgende data: donderdag 8 mei,
dinsdag 20 mei en dinsdag 27 mei. Alle dagen van 9.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur. Geef u op, zodat wij
met vele handen ons gebouw er weer tiptop kunnen uit laten zien! Opgave bij de koster of medewerkers. Er is een
lijst aanwezig waarop u kunt noteren wanneer u kunt helpen. Koffie en thee staan klaar! De Voorjaarsschoonmaak
op Dinsdag 6 mei kan niet doorgaan.
Soos: Er is Dinsdag 6 mei geen SOOS in verband met een uitvaartdienst.
GEMEENTE RONDOM DE VAN DEDEMKERK
Vrije dagen: De komende week is ds. J.van Dijk van 5 t/m 10 mei niet beschikbaar. De collega’s nemen waar
wanneer bijstand van een predikant gewenst is.
Collecteopbrengst: 27-04: Plaatselijk Kerkelijk Werk - Onderhoud Gebouwen : € 106,20
Kerk en Samenleving – Diaconie: € 238,90
Opendeur dienst: € 163,05

