Zondag 5 mei 2013
Federatieovereenkomst. Vol vreugde delen de kerkenraden van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk mee dat
in het aparte deel van de kerkenraadsvergadering d.d. 1 mei 2013 door de afzonderlijke kerkenraden is ingestemd met het
voorstel samen een federatie aan te gaan. De kerkenraden voelen zich hierin gesteund door de reacties van de aanwezigen
tijdens de gemeentebijeenkomsten die in beide kerken plaatsvonden op 21 april 2013. Vervolgens is in het gezamenlijk deel
van de vergadering de wens tot federatievorming door beide kerkenraden uitgesproken. Deze wens zal formeel bekrachtigd
worden door ondertekening van de federatieovereenkomst op zondag 26 mei 2013, om 09.30 uur in De Antenne. U wordt van
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Openbare belijdenis. Op zondag 19 mei, Eerste Pinksterdag, hopen Gerrit Peters, De Magnolia 54; Marc Peters,
Beatrixstraat 16; Carolien Schutte, Paardelanden 16 en Sissy Schutte, Paardelanden 16, openbare belijdenis van hun geloof
af te leggen. Deze dienst is om 9.30 uur in de Van Dedemkerk.
Verzoekplatenprogramma. A.s. dinsdagmorgen vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma voor
luisteraars van de kerkomroep. Verzoekjes voor de maand juni kunnen vóór 15 mei worden aangevraagd bij Janny Prinsen,
tel. 612644. Het programma wordt deze keer gepresenteerd door Renske Bakker. Hopelijk hebben we deze keer veel
luisteraars en aanvragen, maar meer verzoekjes zijn altijd welkom.
Brongroep. Dinsdagavond 7 mei 19.30 uur, De Fontein, zaal 2.
Liturgie Hemelvaartsdag 9 mei 9.30 uur De Antenne. Psalm 47: 1, 2 en 3; EL 142: 1; Gezang 228: 1 t/m 6; Gezang 234:
1 en 2; EL 475: refrein -1- refrein; Gezang 483: 1 en 4; Geloofsbelijdenis; Gezang 257: 1; Gezang 300: 1, 4 en 6.
Lezingen: Handelingen 1: 1-11 en 1 Korinthiërs 15: 39-44. Voorganger is ds. B.G. Breunesse.
Zorgcentrum Avondicht. Op zaterdag 11 mei om 19.00 uur wordt de dienst van Herdenken gehouden. Er worden
19 personen herdacht die tot en met januari 2013 zijn overleden.
Nieuwe naam Jeugddienst. Wie weet er een nieuwe, hippe, orginele naam voor onze jeugddienst. Heb je een leuk idee mail
ons dan. De nieuwe naam wordt in september bekend gemaakt in de eerste dienst van het nieuwe seizoen. En natuurlijk is er
een presentje voor degene die de meest originele naam bedenkt. Je kunt je ideeën mailen aan jdcdedemsvaart@gmail.com
Jeugddienst 12 mei. Zaterdagavond duik je de kroeg in en zondagavond … ook? Zondagavond 12 mei in ieder geval wel!
Voor het thema ‘BVO’tje’ zal de koffiezaal in de Antenne in een ware kroeg veranderen: een informele sfeer, livemuziek,
kroegspellen, een verhaal én muziek van nu. Vanaf 18.30 uur staat er fris klaar en ook na de bijeenkomst wacht er een
drankje. De doelgroep is 16+, maar natuurlijk is iedereen welkom!
Taizéliederen. Maandag 13 mei i.p.v. 6 mei gaan we weer met elkaar Taizéliederen zingen van 19.00-20.00 uur in
De Antenne. Alle belangstellenden zijn welkom!
Grote voorjaars schoonmaak. Wij willen een grote schoonmaak gaan houden in de Antenne. Daar zijn we diverse mensen
voor nodig op de volgende data: dinsdag 14 mei (9.00-12.00 en 13.00-16.30), donderdag 23 mei (9.00-12.00 en 13.00-16.30)
en dinsdag 28 mei (9.00-12.00 en 13.00-16.30). Meldt u aan zodat wij ons gebouw met die vele handen er weer tip top
kunnen uit laten zien! Opgave bij de koster of medewerkers. Er is een lijst aanwezig waarop u kan noteren wanneer u kunt
meehelpen.
Appels plukken. Ook dit jaar is er weer behoefte aan appelplukkers. Evenals voorgaande jaren zal dat plaatsvinden in de
maanden september/begin oktober. Aangezien het oogsten dit jaar door de weersomstandigheden enkele weken later zal zijn,
is besloten ook op zaterdagen te plukken. Dit betekent dat er ook mogelijkheden zijn voor de jongeren om op zaterdag mee te
doen. Elk jaar heeft deze actie ca. € 2000,00 opgeleverd voor de kerk. Een fantastisch bedrag. Uiteraard zullen alle "oude"
deelnemers weer persoonlijk benaderd worden, maar voor de nieuwe deelnemers geven we het telefoonnummer van
Marry Brand, tel. 638611. Zij zal voor de stuurgroep fondsenwerving de coördinatie weer op zich nemen. Argumenten om mee
te doen? Wat dacht u van een dag heerlijk in de vrije natuur vertoeven, gemeenteleden eens op een andere wijze leren
kennen en een saamhorigheidsgevoel ervaren. Mogen we op uw deelname rekenen?

GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Collecteopbrengst 28 april: K&S/Missionair Werk: € 251,32; PKW € 182,95; Open Deur: € 155,09.
Verjaarsvisite 75+. Op woensdag 8 mei is er vanaf 10.00 uur in De Fontein een verjaarsvisite voor gemeenteleden die in
maart en april 75 jaar of ouder zijn geworden. We zijn begonnen met een nieuw programma, waarin twee bijzondere gasten
ons met een bezoek vereren. Getuige de reacties tot groot genoegen van de aanwezigen. Mocht u verhinderd zijn, dan bent
u een volgende keer natuurlijk van harte welkom.
Afscheid en bevestiging ambtsdragers. Op zondagmorgen 12 mei nemen wij afscheid van de aftredende ambtsdragers en
mogen we de aantredende ambtsdragers bevestigen en verwelkomen. Wij nodigen u uit om deze dienst mee te maken en om
na afloop van de dienst de scheidende en de bevestigde ambtsdragers de hand te schudden. Wij nemen afscheid van
Johan Smit en Evert Holtvoort als diaken, jeugdouderling Henk Naber en kerkrentmeester Irma Boertjes. Wanneer er geen
bezwaren zijn ingediend, worden als diaken bevestigd: Hendry Kelder, en voor een tweede periode Willem van de Brake; als
ouderling/kerkrentmeester worden bevestigd Jan Hermen Kat, Jolanda van ’t Erve en als ouderling zal Janet Kramer voor een
tweede periode worden bevestigd. Janny Naber zal voor een tweede periode als diaken op 2 juni worden bevestigd. We zijn
heel blij met nog een nieuwe ouderling, namelijk Henriëtte Emmink uit Balkbrug. Zij zal evenals Janny Naber op 2 juni worden
bevestigd. We zijn heel dankbaar voor al het werk dat de afscheid nemende ambtsdragers voor onze gemeente hebben
gedaan, maar zijn ook dankbaar dat wij mensen hebben gevonden die zich geroepen hebben gevoeld om dit mooie
kerkenwerk samen met ons voort te kunnen zetten.
e

Werkgroep Hongarije. De 2 collecte op zondag 12 mei is bestemd voor de Werkgroep Hongarije. In de maand mei hopen
we nog een kledingtransport te verzorgen naar onze zustergemeente Kisoroszi. In december 2012 hebben wij met het
inpakken van kerstpakketten € 750,00 verdiend. Echter een transport kost ongeveer € 1.250,00. Wij hopen door middel van
deze collecte de resterende € 500,00 bij elkaar te krijgen. Voor meer informatie over ons werk, kunt u contact opnemen met
fam. Zieleman, tel. 614129 of fam. Van Leussen, tel. 612381.

GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Collecteopbrengst 28 april: PKW/Erediensten € 225,79; PKW/Onderhoud € 188,14; PKN Missionair werk €160,07;
Koffiegeld € 23,50; Orgelpijpen € 54,66.
Bevestigingsdienst 12 mei a.s. De kerkenraad van de gereformeerde kerk stelt voor te benoemen als ouderling voorzitter
van de kerkenraad: Bert Linde, Rozenheim 99. Indien geen wettige bezwaren worden ingediend, zal de bevestiging
plaatsvinden in de morgendienst van 12 mei a.s. Daarnaast deelt de kerkenraad u mee dat aftreden: Hans Hoogeveen,
Huib Visscher, Age Vogelzang, Geke van den Enk (ouderlingen), Wim Finkers, Henk Oldehinkel, Edward Rutgers
(sectieleiders), Jeanet Linde, Jeanet Zuidema, Jenny Michel, Joke Sportel (diaconaal medewerkers) en Martha Prins (diaken).
Martha blijft wel als diaken afgevaardigd naar de classis. Jan Bakker, Simon Drost en Leny Nijboer verlengen hun
ambtsperiode met een jaar. We hopen hiermee op een soepele overgang naar de nieuwe organisatiestructuur. Om deze
reden blijven ook de genoemde sectieleiders alsmede enkele aftredende bezoekmedewerkers binnen de commissie pastoraat
iets langer werkzaam (t/m september 2013). Tot slot treden Hans Hoogeveen en Huib Visscher formeel af na de
ondertekening van de federatieovereenkomst op 26 mei a.s.
Dopen Antenne. Voor 2 juni staat er een doopdienst gepland. Wanneer jullie je kind willen laten dopen neem dan even
contact op met ds. Bart Breunesse, email: dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl

