Zondag 12 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.
Werkgroep Hongarije. De collecte bij de uitgang is vandaag bestemd voor de Werkgroep Hongarije. Afgelopen dinsdag zijn
400 zakken kleding naar onze zustergemeente Kisoroszi gegaan. 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.
Jeugddienst 12 mei 19.00 uur. Zaterdagavond duik je de kroeg in en zondagavond … ook? Vanavond 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 gaan we weer met elkaar Taizéliederen zingen van 19.00-20.00 uur in De Antenne. Alle
belangstellenden zijn welkom.
Grote voorjaarsschoonmaak. 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.
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het juninummer van De Samenspraak is op WOENSDAG 15 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 (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?
Bijbelstudiekring. Donderdagmorgen 16 mei om 9.45 uur in De Fontein, met Daniel Braun (Israel) van de LeChaim/ToLife
stichting voor holocaustoverlevenden. Belangstellenden welkom!
Het Nieuwe Liedboek in een uur. De Commissie Erediensten heeft al een paar keer gemeld dat de Cantorij op
donderdagavond 16 mei een informatie-uur organiseert over het Nieuwe Liedboek. Na 40 jaar immers maakt het huidige
liedboek plaats voor een nieuwe uitgave waar ongeveer 1000 nummers in te vinden zijn. Na de liedboekavond in Ommen en
Radewijk, is er nu de laatste herkansing en wel in De Antenne om 20.30 uur. Eind mei wordt het liedboek landelijk
gepresenteerd en is vanaf die datum te gebruiken in de kerken. Het tijdstip van 20.30 uur is gekozen omdat de vierdaagse
dan ruimschoots binnen is gehaald. Het geheel zal ongeveer een uur duren, tegen tienen bent u weer thuis.
In dat uur wordt er natuurlijk wat verteld over het Nieuwe Liedboek, maar de nadruk ligt op het zingen van ongeveer
15 nummers, samen met de Cantorij. Het is een ‘proeven’ aan het nieuwe liedboek. Iedereen die belangstelling heeft is van
harte welkom. Kosten zijn er niet, zelfs een proefbundeltje hoeft niet gekocht te worden omdat zowel de informatie als de
liederen gepresenteerd worden met behulp van de beamer. Namens de Cantorij, Hans Niezink.
Pinksterwijding Zorgcentrum Avondlicht. Op zaterdag 18 mei, aanvang 19.00 uur, wordt in De Meent de Pinksterwijding
gehouden. Het vrijwilligerskoor van Avondlicht verleent medewerking. Hartelijk welkom.
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 5 mei: Kerk en Samenleving/Diaconie: € 243,36; Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 273,33.
Bevestiging ambtsdrager. We zijn heel dankbaar dat we nog een ouderling hebben gevonden in de persoon van
Henriëtte Emmink uit Balkbrug, wanneer er geen bezwaren worden ingediend zal ze worden bevestigd in de dienst van
zondag 2 juni a.s.
Fietstocht H.V.D. De jaarlijkse fietstocht voor de medewerkers en hun partners van de H.V.D. is op donderdag 23 mei. We
verzamelen om 9.00 uur bij de consistorie voor een kopje koffie, waarna we om ca. 9.15 uur op de fiets stappen. Het is de
bedoeling dat we richting Gramsbergen fietsen voor een tocht van ongeveer 35 kilometer. Wilt u zelf voor een lunchpakket
zorgen? Bij slecht weer gaat de tocht niet door. Fietst u mee?

GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Collecteopbrengst 5 mei: Plaatselijk Kerkelijk Werk/Kindernevendienst: € 267,00; Kerk en Samenleving/Diaconie: € 194,00.
Zendingsbladen ‘Vandaar’. De zendingsbladen ‘Vandaar’ liggen weer in de hal op een tafel.
Dopen Antenne. Voor zondag 2 juni staat er een doopdienst gepland. Wanneer jullie je kind willen laten dopen, neem dan
contact op met ds. Bart Breunesse, e-mail: dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl of tel. 234818.
Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u, bij voorkeur digitaal, inleveren voor woensdag 18.00 uur bij René Grijsen, de Magnolia 42,
tel. 613632, of via email op: pkn.nieuwsbrief@gmail.com , met vermelding van Geref., Herv. of SOW. Kopij maximaal 6 regels lang.

