Zondag 8 juni 2014, Pinksteren
Zendingsdienst: Vanavond is er een zendingsdienst in de Van Dedemkerk.
Het thema voor deze dienst is “Begeesterd”.
Deze dienst zal worden verzorgd door de fam. Van der Logt uit Dedemsvaart. Het zal een speciale dienst worden
met enkele overdenkingen en veel zang. Ineke van der Logt gaat ook voor in diensten in de R.K. Kerk en Geert van
der Logt kennen wij van de groep Anders Kerken. De collecte tijdens deze dienst is bestemd voor de zending!!
Komt allen.
Dienst van Schrift en Tafel : Zondag 15 juni is er in beide kerken een dienst van Schrift en Tafel. In De Antenne
is er een lopende viering en in de Van Dedemkerk een zittende viering. ’s Avonds is er in de Fontein een zittende
viering. We wensen u een goede voorbereiding.
2e Pinksterdag gezamenlijke dienst in De Antenne: 09.30 uur ds. K. van Staveren
Liturgie: NLB 81: 1,9,14 (Ps 81), NLB 680: 1-3 (Gez. 250), NLB 675 (Gez. 477), NLB 686 (Gez. 247), NLB 969
(Gez. 308), NLB 687 (Gez. 249)
Lezing: Hand. 10: 1-22, 44-48, 11: 1-4, 16-18
Thema: Grenzen verleggend!
Collecten: in de dienst : Plaatselijk Kerkelijk Werk/Onderhoud gebouwen Bij de uitgang: KIA Pinksterzending
Opbrengst Gezamenlijke Collecten : 29-05-2014: Kerk & Samenleving / Diaconie € 145,17 , 01-06-2014: K &
S / Evangelisatie € 435,51 Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 505.69 incl. Open deur dienst
Hemelvaartsdag en 01-06-2014: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 713.75
Bezoek van zustergemeente uit Kisoroszi (Hongarije): Van 9 t/m 15 augustus 2014 is een groep mensen vanuit
Kisoroszi van plan om onze gemeente te bezoeken. We zijn daar als werkgroep ontzettend blij mee. In de week dat
de Hongaren ons bezoeken zijn we op zoek naar gastgezinnen. Ook gaan we zoals we al eerder gedaan hebben
boodschappenlijstjes uitdelen in de kerkdienst van 10 augustus. Misschien vindt u het leuk om mee te helpen met de
activiteiten die we met de Hongaren gaan ondernemen. In de Samenspraak van juni zal hierover meer informatie
komen te staan.
Chill Out: Deze zomer komt er een “Social Sofa” naast jongerencentrum ChillOut! (De Baron) De “Social Sofa”
kunt u onder andere kennen uit Slagharen, waar deze vorig jaar ook is geplaats bij De Praam. De “Social Sofa” is
een betonnen buurtbank met een unieke mozaïekafbeelding. Het is een mooi voorbeeld van een community art
project waarbij er kunst van, voor en door bijvoorbeeld buurtbewoners wordt vormgegeven. Maar ook een plek
waar men elkaar op dagelijkse, spontane en onbevangen manier kan ontmoeten. Deze “Social Sofa” wordt door
jongeren vanuit jongerencentrum ChillOut! onder begeleiding van kunstenaar Anton Guiljam ontworpen en beplakt
met kleine stukjes mozaïek. Leden van de Protestantse Gemeente, als goede buren, worden hartelijk uitgenodigd om
mee te doen! Er zijn voorlichtingsavonden op 3 en 12 juni om 19.30 uur bij ChillOut. Het zou toch echt heel mooi
zijn wanneer we met een flinke club meedoen en onze betrokkenheid tonen. Voor meer informatie:
www.socialsofa.nl en ChillOut op FaceBook of bg.breunesse@gmail.com

COLLECTANTEN GEZOCHT: De diaconie is op zoek maar collectanten ter ondersteuning in de diensten op
zondag.
Wat wordt van u gevraagd? Eén keer per maand collecteren in één van beide kerkgebouwen. Tijdens de dienst kunt
u bij uw familie blijven zitten, maar doet wel mee met het consistoriegebed voorafgaand aan de dienst. Wie wil op
deze manier zijn/haar steentje bijdragen aan het kerkenwerk? Aanmelden kan via diaconie.vandedemkerk@pkndedemsvaart.nl of bij Margreet Kuiper (0523-785217)
Vakantie: ds. Gerrit Huiskamp is met vakantie van 31 mei tot en met 29 juni. Indien nodig kunt u tijdens deze
afwezigheid een beroep doen op de collega predikanten.
Boottocht: Op zondag 22 juni kunt u na de ochtenddienst in de Fontein kijken naar de foto’s, die gemaakt zijn van
de boottocht van dinsdag 3 juni.
Belijdenis: Vanochtend doen:
Liam Borger, Van Haeringenstraat 83, Dedemsvaart
Kirsten van Faassen-Jørgensen, Adelaarweg 62, Dedemsvaart
Marjolein Vrieling, Raveslootstraat 2, Dedemsvaart
Veerle van Kesteren, Moerheimstraat 99, Dedemsvaart
Claudia Nijhuis, Moerheimstraat 35, Dedemsvaart
Marleen Linde, Jan Hissink Hansenstraat 32a, Groningen
Sharlon Welleweerd, Eiberweg 44, Dedemsvaart
Doret Veldman, Nieuwewijk 4, Dedemsvaart
Jalita Kroezen, De Magnolia 56.Dedemsvaart
Belijdenis van hun geloof, tevens zal Liam Borger de heilige doop ontvangen.
Gemeente rondom Van Dedemkerk:
Aankondiging van doop: Op zondag 29 juni zal worden gedoopt in een middagdienst van de Van Dedemkerk
Merlin Jennigje Meijer, dochter van Martijn en Albertine, zusje van Diede.
Vervolgde kerk: Van 13 op 14 juni vindt in de Immanuëlkerk aan de Zwiersstraat van 22.00-06.00 uur de Nacht
van het Gebed voor de vervolgde kerk plaats. U bent daar van harte welkom. Zondag 15 juni zullen we in de dienst
aandacht besteden aan “de Zondag voor de Vervolgde Kerk”. Dit jaar luidt het thema: Gebed als enig wapen
(Jeremia 29:7).

