Zondag 11 mei 2014
Collecte: Vandaag 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.
Gemeente- avond met aandacht voor het jubileum van ds. Gerrit Huiskamp: De kerkenraad nodigt u uit voor
de gemeente- avond op vrijdag 23 mei a.s. om 20.00 uur in De Antenne. De koffie staat om 19.45 uur klaar. De heer
Hans Harlaar uit Hardenberg zal ons iets vertellen over het Noaberschap zoals dat door de kerken is opgezet in
Baalder. Na deze korte uitleg is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten. Omdat ds. Gerrit Huiskamp 25 jaar
verbonden is met onze gemeente, wordt de avond feestelijk afgesloten.
Afscheid en bevestiging ambtsdragers: Op zondagmorgen 25 mei in een gezamenlijke dienst in de Van
Dedemkerk 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. Wanneer er geen wettige bezwaren
zijn ingediend, worden als diaken-voorzitter bevestigd: Frits Linde, en voor een tweede periode als diaken Margreet
Kuiper en Evelien Krol en Jan Kroezen voor een periode van 1 jaar. Als ouderling pastoraat worden bevestigd Eric
Halenbeek en Alie van Laar en voor een tweede periode Alie te Velde, Leny Nijboer en Simon Drost en als
ouderling jongeren Diana Breukelman. In deze dienst nemen wij afscheid van verschillende ambtsdragers. 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.
Amerikaans Buffet Zuid- Oost 3: Wijk Zuid- Oost, sectie 3 heeft a.s. vrijdag een Amerikaans Buffet om 18.00
uur in de Fontein. Wie zich nog niet heeft opgegeven kan dat doen bij Alie te Velde, r_te_velde@hotmail.com (let
op de onderliggende streepjes!)De bedoeling is dat iedereen iets van een gerecht meeneemt.
Bijbelgesprek Wijk Zuid- Oost: Iedereen die belangstelling heeft uit wijk Zuid- Oost is hartelijk welkom op
dinsdagavond 13 mei a.s. om 19.30 uur in de Antenne. We zullen met elkaar de gelijkenis van de Barmhartige
Samaritaan lezen en bespreken.
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.
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het juni nummer van De Samenspraak is zaterdag 17 mei 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 (972003) 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 onderwerp regel de titel van het artikel en de
rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?

Meet & Greet: Zondag 18 mei is er weer een Meet & Greetviering. Dit keer staat muziek en zang centraal. Jij en u
bent hartelijk welkom om 11.00 uur in de Van Dedem Kerk. Vanaf 10.30 is er limonade en koffiedrinken.
Themadienst 18 mei: Zondagavond is er op 18 mei a.s. een themadienst in de Antenne. Het thema is: vakantie. Het
zou mooi zijn als u mij een vakantiekiekje opstuurt, met een zin erbij wat er zo bijzonder aan de foto is. Deze foto
laten we dan zien in de dienst. Mijn mailadres is: bg.breunesse@gmail.com
55+: Donderdag 22 mei a.s. gaan we een dagje naar de Achterhoek, gaat u mee? We vertrekken om 11 uur en gaan
in Lievelde eerst aan de pannenkoeken, daarna is er gelegenheid om naar de museumboerderij te wandelen . U mag
natuurlijk ook lekker op het terras blijven zitten of gewoon wat rondkijken. Na nog een kop koffie en een halve
pillenwegge gaan we weer richting Dedemsvaart. We zijn om 17.30 uur terug.
Kosten voor deze dag zijn €35,00 Aanmelden bij mevr. Huizinga tel:613071 of mevr. v.d. Meulen tel: 613643
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 en 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
Collecteopbrengst: 27-04: Plaatselijk Kerkelijk Werk – Kindernevendiensten: € 295, 00
Kerk en Samenleving – Missionair Werk: € 335,00
Bloemengroet: vorige week zijn er bloemen bezorgd bij fam. Moes en van der Graaf, voor deze zondag worden er
vrijwilligers gezocht voor de bezorging van de bloemen aan de families Leffers.
Noodkreet: Het Gereformeerde deel van de Diaconie is dringend op zoek naar versterking. 4 vacatures staan open.
Hierdoor komt de interne organisatie en het uitvoerende werk behoorlijk onder druk te staan en zelfs in de
problemen. Wij hebben nodig: een penningmeester, secretaris, diaconaal medewerker en een diaconaal medewerker
voor de Van Dedem Marke. Wij hebben al heel veel personen benaderd, maar hebben de vacatures niet kunnen
invullen. Wie voelt zich geroepen om een vacature in te vullen, zodat de diaconie haar werk naar behoren kan
blijven doen. Het is een dankbare taak en we zijn een goed gemotiveerd team, dat met veel plezier samenwerkt en
op vele manieren onze naaste in nood helpt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Martha
Prins diaconie.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl of Jan Kroezen jhkroezen@online.nl
GEMEENTE RONDOM DE VAN DEDEMKERK
Oproep: Wij zijn van de Van Dedemkerk nog op zoek naar 3 mensen die plaats willen nemen in de telcommissie.
Dit houd in dat je
1 x in de 14 dagen samen met 2 personen van De Antenne, de collectegelden telt. Wie heeft hier belangstelling
voor? Voor uitgebreidere informatie of vragen mag je mailen naar het kerkelijkbureau.vandedemkerk@pkndedemsvaart.nl of bellen 610894.

Jaarrekening 2013: De door de kerkenraad vastgestelde jaarrekening 2013 ligt voor de gemeenteleden van 12-05
t/m 16-05-2014 ter inzage op het kerkelijk bureau. De inzage is mogelijk tijdens de openingstijden.
HVD: Het reisje van de HVD is op donderdag 15 mei 2014. We vertrekken om 09.00 uur vanaf de Van Dedemkerk
naar Nieuw-Dordrecht voor de expositie 200 jaar Koninkrijk in Zuid-Oost Drenthe. Hier krijgen we ook een
koffietafel, waarna we vertrekken naar Museum en Zandstrooiboerderij in Schoonebeek voor o.a. een demonstratie
zandstrooien. Om ongeveer 17.00 uur zijn we terug in Dedemsvaart. De kosten voor deze dag zijn 35.00 euro. U
kunt zich opgeven t/m. zondag 11 mei bij Janny Naber, tel. 614996 of Henny v.d. Vegt, tel. 614616.

