Zondag 15 juni 2014
Van Dedem Marke: Deze zondagmorgen om 10.00 uur is de Avondmaalsviering niet in De Meent, maar in Het
Baken.
Dienst van Schrift en Tafel : Vandaag 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.
Opbrengst Gezamenlijke Collecten : 8 en 9 juni 2014: Kerk & Samenleving / Pinksterzendingscollecte €
709,58
Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 688.23
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het juli/augustus nummer van De Samenspraak is zaterdag 21 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 onderwerp regel , de titel van het artikel en de
rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?
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.

Gevraagd: Gastvrouwen of gastheren voor de weeksluiting. Voor de weeksluitingen in Van Dedem Marke
zoeken wij mensen , die een keer per 4/5 weken op zaterdagavond willen helpen met koffie schenken. De
gastvrouw/gastheer is aanwezig op zaterdagavond vanaf 18.15 tot 20.45 uur en maakt het mogelijk dat de bewoners
een zinvolle en gezellige weeksluiting kunnen beleven. Voor informatie bel Christine van Dijk, geestelijk verzorger,
tel. 0652675581, of c.vandijk@baalderborggroep.nl
Rechten voor iedereen! : Op zondag 15 juni is de landelijke collecte voor het wereld diaconale werk van Kerk in
Actie. Centraal staat partnerorganisatie Harare Residents Trust (HRT) in Zimbabwe. HRT is een
bewonersvereniging en helpt de inwoners van de hoofdstad Harare , die slachtoffer zijn geworden van corruptie en
machtsmisbruik. Die hulp is hard nodig, want in Zimbabwe nemen politieagenten en ambtenaren het niet zo nauw
met wetten en regels. HRT ondersteunt de bewoners om zich als buurt te organiseren, op te komen voor hun rechten
en om het gesprek met de autoriteiten aan te gaan. Samen met de slachtoffers en in overleg met de overheid zoekt
HRT naar oplossingen en werkt zo aan een rechtvaardig Zimbabwe. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
maken? Hartelijk dank!
Overstapdienst: De dienst, waarin kinderen vanaf de kindernevendienst de overstap maken naar de kerkdienst,
wordt gehouden op zondag 29 juni. Het is een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Van Dedemkerk met als
voorganger ds.J.van Dijk.
Zangdienst: Op zondag 22 juni is er vanaf 19.00 uur een zangdienst in de Van Dedemkerk. De voorganger is dhr.
J. Smit en het koor "Nooit alleen" uit Gramsbergen o.l.v. Marjan Snippe zal hun medewerking verlenen.
Het thema van de dienst is "Vertrouwen". We hopen op een goede opkomst van U allen , zodat het een mooie
zangdienst gaat worden. Wij zien U als Werkgroep Opendeur- en Zangdiensten graag op 22 juni.Tot dan!
GEMEENTE RONDOM DE ANTENNE
Jaarrekeningen 2013. In de hal liggen de jaarrekeningen 2013 gereed om mee te nemen; zowel van onze Kerk ,
als van de taakgroep Kerk & Samenleving. Voor beide is een uitgebreide toelichting bijgevoegd. Mochten er
desondanks nog vragen zijn, is er een spreekuur ingepland op 25 juni a.s. van 19.30 tot 20.00 uur. Ook kunnen per
email vragen worden gesteld.

