Zondag 13 mei 2012
Beroep ds. van Rheenen: De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk deelt u namens ds. van Rheenen mee dat hij
het beroep wat door de protestantse Gemeente te Nagele is uitgebracht, in blijdschap en dankbaarheid heeft
aangenomen. Ds. van Rheenen zal op 15 juli a.s. in Nagele intrede doen. We feliciteren hem hiermee uiteraard van
harte!
Geboorte: Op 28 april is geboren: Christiaan Elias Hoogeveen. Christiaan is de zoon van Judith en Henri
Hoogeveen, Ommerkanaal 21a, en broertje van Dirk. Van harte gefeliciteerd!
Hemelvaartsdag: Op donderdag 17 mei is het Hemelvaartsdag. Er is dan één gezamenlijke dienst om 9.30 uur in
de Antenne.
Belijdenis: Blij delen de kerkenraden u mee, dat op 27 mei, 1e Pinksterdag, drie mensen belijdenis van hun geloof
hopen af te leggen in de morgendienst in de Antenne. Het zijn: Marieke Scholten, de Aak 85, Han van der Haar, de
Karekiet 3 en Ruben Cazemier, de Magnolia 49. Gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld een bosje
bloemen ter felicitatie aan te bieden. Op zaterdag 26 mei kunt u bloemen brengen van 13.00 – 14.00 uur in de
Antenne. Dus noteer het op uw huishoudbriefje: 26 mei tussen 13.00 – 14.00 bloemen brengen in de Antenne!
Startzondag commissie: In september 2012 vindt weer de jaarlijkse startzondag plaats. Een dienst die zich typeert
door een spetterende kerkdienst, met na afloop een leuk en actief activiteitenprogramma met voor elk wat wils.
Deze dag komt niet zomaar tot stand. Hier gaat heel wat voorbereiding aan vooraf. Graag zouden wij onze
commissie uitbreiden met enkele, nieuwe, enthousiaste leden. Voorbereidingen vinden plaats van april tot en met
september. Hierna ben(t) u/jij lekker weer een tijdje vrij. Lijkt u/jou het leuk om ons te komen versterken? Geef je
dan op door te mailen naar: annebatterink@hotmail.com.
Taizéviering: Volgende week zondag is er in de avonddienst, in de Antenne, een viering in de sfeer en stijl van
Taizé. Het thema van deze dienst is: “Wees één in liefde, één in streven, één van geest!”. De kerk is open vanaf
18.30 uur en de dienst begint om 19.00 uur. Wees welkom!
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het juninummer is zaterdag 19 mei om 17.00 uur. S.v.p. uw kopij
voorzien van uw naam en telefoonnummer, zodat wij in geval van vragen contact met u kunnen opnemen. U kunt
uw kopij aanleveren per e-mail via de.samenspraak@gmail.com. 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?
Diaconie: Weet iemand een adres of adressen binnen of buiten de kerk waar meisjeskleding maat 74 t/m 92/98
welkom is? Er zijn ook nog babyslofjes/schoentjes bij en nog wat kleding kleiner dan maat 74. Graag hiervoor een
telefoontje naar Martha Prins, tel. 616205.
Catechese: Wij, catechisanten blok diaconaat, zijn zeer verrast door de geweldige hoeveelheid eierdozen. De actie
is goed geslaagd! Vele bananendozen konden gevuld worden, teveel om te tellen. Bij het uitgiftepunt zijn de dozen
overhandigd. Ook hebben we meegeholpen de bus die de pakketten brengt leeg te halen. Erg leuk om mee te maken.
Dit scheelde enorm vonden de mensen van de Voedselbank. Wij werden bedankt voor al de eierdozen. En wij
bedanken alle mensen die ze ingeleverd hebben!

De Antenne
Collecteopbrengst 6-5: Protestantse Kerk Nederland: € 348,10. Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 315,92.
Benoeming: De kerkenraad stelt voor te benoemen als ouderling: mevr. Evelien Schreiber-Hulter, de Pitrus 15
(scriba); mevr. Inge Schuurhuis-van Marle, de Aalscholver 13 (zending); mevr. Marit Stekelenburg, Noord Stegeren
9 (Avondlicht); mevr. Alice Visscher-Schotkamp, de Aak 69 en dhr. Koos Zomer, Boekweitstraat 31 (erediensten);
dhr. Marcel van Dijk, Rozenheim 56 (jeugd); dhr. Wim Jongbloed, Mendelssohnstraat 8 (vorming&toerusting); dhr.
Rien Padding, de
Veenbies 6 (kerkrentmeester); dhr. Wim Vrieling, Zuidwolderstraat 13 (pastoraat, sectie 25). En als diaken: mevr.
Nicolien Kamps-Aanstoot, de Fazant 13. Indien geen wettige bezwaren ingediend worden, zal de bevestiging
plaatsvinden in de morgendienst van 20 mei a.s.

Van Dedemkerk
Collecteopbrengst 29-4: PKN/Missionair Werk: € 184,42. Kindercollecte 29-1 tot en met 29-4: € 119,55
Collecteopbrengst 6-5: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 240,23
Fietstocht H.V.D.: Op donderdag 24 mei a.s. is de fietstocht van de H.V.D. voor de medewerkers en hun partners.
Na eerst een kopje koffie in de consistorie te hebben gedronken, vertrekken we om 9.00 uur. Het is een leuke
fietstocht van ongeveer 35 km, uitgezet door Janny Naber en Henny v.d. Vegt. Wilt u zelf voor een lunchpakket en
drinken zorgen? Bij slecht weer gaat de tocht niet door.
Onder schooltijd: Woensdag 16 mei vanaf 10.00 uur bij Elsa van Dijk, Nieuwewijk 67, voor de laatste keer dit
seizoen.

