Zondag 9 juni 2013
Anders Kerken. Vandaag is er weer een Anders Kerkendienst. Het thema van deze dienst is ‘Ja, ik wil’, waarbij we
na willen denken over de wederzijdse liefde tussen God en de mensen. Om de relatie goed te houden, zullen we er
in moeten investeren. Hoe onderhouden we ‘het lijntje naar boven’? Ds. Van Dijk heeft zich samen met de
werkgroep Anders Kerken voorbereid op dit thema. Samen hopen we er weer een interessante dienst van te maken.
Werkgroep Anders Kerken.
Vakantie. In verband met vakantie is ds. G.B. Huiskamp afwezig van 1 tot en met 30 juni. Indien nodig, kunt u
tijdens deze afwezigheid een beroep doen op ds. B.G. Breunesse.
Pastoraat Noord-Oost. Het Pastoraal Team Noord-Oost houdt o.l.v. ds. J. van Dijk een avond
voor alle medewerkers in het pastoraat van het kwart Noord-Oost op dinsdag 11 juni vanaf 20.00 uur in De Fontein.
Via de sectieleiders zijn ze geïnformeerd. We maken kennis met elkaar en proberen het plaatje van contactpersonen
voor Noord-Oost verder in te vullen.
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het juli/augustusnummer van De Samenspraak is zaterdag 15 juni om
17.00 uur. S.v.p. uw kopij voorzien van uw naam en telefoonnummer, zodat we in geval van vragen contact met u
kunnen opnemen. U kunt uw kopij aanleveren per email via de.samenspraak@gmail.com. De tekst graag in een
Word (97-2003) bestand in de bijlage meesturen. U kunt de tekst ook in beide kerken in de daarvoor bestemde bus
(De Antenne) of postvakje (Van Dedemkerk) deponeren. Wilt u in de onderwerpregel de titel van het artikel en de
rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?
Zorgcentrum Van Dedem Marke (voorheen Avondlicht). Zaterdag 15 juni is er geen weeksluiting, maar zondag
16 juni om 10.00 uur is er wel een Avondmaalsviering in zaal De Meent. Wees welkom.
Nieuwe Liedboek. Het nieuwe Liedboek is binnen! Na de dienst van zondag 16 juni is het mogelijk uw bestelde
Liedboek af te halen in De Antenne. Op 16 juni zult u meer horen over de betaling. Bedankt voor uw bestelling.
Namens de taakgroep Vieren (commissie erediensten), Alice Visscher.
Intrededienst ds. K. van Staveren 23 juni 9.30 uur Van Dedemkerk. U bent allen van harte uitgenodigd voor
deze dienst. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Wij willen
u als gemeenteleden vriendelijk verzoeken, indien mogelijk, uw auto die dag te parkeren op de parkeerplaats aan de
Zach. Tijllaan of op de markt, zodat de genodigden de auto bij de kerk kunnen parkeren.
Opendeur- en zangdienst. Zondag 23 juni is er om 19.00 uur een zangavond in de Van Dedemkerk. De algehele
leiding deze avond is in handen van ds. R.J. Perk uit Nijverdal en het zangkoor Sound of Church uit Balkbrug zal
ook haar medewerking verlenen. U bent van harte welkom in deze dienst.

GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Collecteopbrengsten 2 juni: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 208,18; Kerk en Samenleving/Diaconie: € 215,73.

GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Collecteopbrengsten 2 juni: Plaatselijk Kerkelijk Werk/Erediensten: € 353,00;
Kerk en Samenleving/Diaconie: € 212,00; Kerk en Samenleving/Evangelisatie: € 78,00.
Jaarrekeningen 2012. De jaarrekeningen van de kerk en van ZWDO zijn gereed en beschikbaar voor de
gemeenteleden. Er liggen vanaf vandaag setjes vóór in de kerk. Zoals eerder gemeld, is door de kerkenraad besloten
om voor de presentatie geen gemeenteavond te houden. Wel is er voldoende gelegenheid voor het stellen van
vragen; dit is aangegeven op de eerste inleidende pagina.
Wijkbezoek. Als u tussen 7 en 19 juni een kinderbijbel of boekje nodig heeft voor een bezoek in uw wijk, dan kunt
u contact opnemen met Geertje Bouman, De Aak 80, tel. 612579.
Schoonmaak De Antenne. Graag willen wij alle personen bedanken, die ons hebben meegeholpen de kerk schoon
te maken. Namens Bert, Willie en Marie, heel hartelijk dank.

