Zondag 18 mei 2014
Opbrengst Gezamenlijke Collecten 11-05-2014:
Plaatselijke Kerkelijk Werk - Kerkmuziek € 574,72
Kerk en samenleving - Werkgroep Hongarije € 479,85
Bloemengroet: Elke zondag wordt ’s morgens bij de begroeting gevraagd wie van de gemeenteleden in de dienst
namens de gemeente bloemen na de dienst wil bezorgen. Na afloop van de dienst kunnen zij, die dat hebben
aangegeven, een boeket ophalen uit de consistorie. Een stukje omzien naar elkaar in de praktijk, waarvan we hopen
dat het verbindend gaat werken.
Pastoraal team Noord-Oost: In de secties NO-1, NO-2 en NO-3 gaan we vandaag samen op de fiets. Na de
kerkdienst van 9.30 uur in “De Antenne” en het koffiedrinken in “De Fontein” (of in de tuin van de Van
Dedemkerk) willen we graag jong en oud uitnodigen om samen te fietsen. We hebben een mooie route uitgezet van
25 km. Wel graag een lunchpakketje meenemen. Gaan jullie mee?
Opbrengsten spaardoosjes campagne Kerk in Actie 2014 en 40 dagenboekjes: De afgelopen weken zijn er nog
spaardoosjes ingeleverd. De opbrengst van beide kerken is samen € 940,75. Een mooi bedrag, bestemd voor de
projecten van de campagne Kerk in Actie. Iedereen die heeft meegedaan om de actie te doen slagen: hartelijk dank!
De opbrengst van de boekjes die aan het begin van de 40 dagentijd zijn uitgedeeld in beide kerken is: € 486,40.
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
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.
BBQ Ontmoetingsgroep: Op zaterdag 24 mei houdt de Ontmoetingsgroep haar jaarlijkse American BBQ voor het
hele gezin vanaf 16.00 uur bij de Van Dedemkerk. Voor de barbecue is gezorgd, wat er op moet neemt ieder zelf
mee. Tot zaterdag!
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.
Werkgroep Opendeur-Zang diensten: Op zondag 25 mei is er een Opendeur dienst in de Van Dedemkerk. We
beginnen om 18.50 uur met samenzang. Voorganger is ds. G. Huiskamp en het vrijwilligerskoor van de Van Dedem
Marke zal haar medewerking verlenen. Het thema is deze keer: “Als niemand kijkt”.
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.
Bezoek van zustergemeente uit Kisoroszi (Hongarije): Van 9 t/m 15 augustus 2014 is een groep mensen vanuit
Kisoroszi van plan om onze gemeente te bezoeken. We zijn daar als werkgroep ontzettend blij mee. In de week dat
de Hongaren ons bezoeken zijn we op zoek naar gastgezinnen. Ook gaan we zoals we al eerder gedaan hebben
boodschappenlijstjes uitdelen in de kerkdienst van 10 augustus. Misschien vindt u het leuk om mee te helpen met de
activiteiten die we met de Hongaren gaan ondernemen. In de Samenspraak van juni zal hierover meer informatie
komen te staan.
Kerstnachtdienst: We zijn al weer bezig met de voorbereiding van de "late alternatieve kerstnachtdienst". Samen
met een groep enthousiaste jongeren uit de verschillende samenwerkende kerken gaan we dit jaar alweer voor het
derde jaar een dienst organiseren. Voor de voorbereiding zijn we nog op zoek naar 1 a 2 enthousiaste "jeugdleden'.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de EigenwijzZ commissie (justrenate@Hotmail.com)
GEMEENTE RONDOM DE VAN DEDEMKERK
Doopzitting: Op zondag 1 juni is er weer gelegenheid om de Heilige Doop te bedienen in een dienst waarin ds.
J.van Dijk hoopt voor te gaan. De doopzitting is donderdag 22 mei vanaf 20.00 uur in zaal 2 van de Fontein. Graag
voor woensdag a.s. doorgeven als je wilt dopen aan ds. van Dijk.
Ontheffing: De kerkenraad deelt u mee dat Hendriëtte de Boer-Bokxem, op haar verzoek, is ontheven uit het ambt
van ouderling-kerkrentmeester. Ook zij neemt afscheid in de dienst op 25 mei a.s..

