Zondag 19 mei 2013
Openbare belijdenis. Vandaag 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. Afgelopen maandag
was de laatste avond met als gast een aantal kerkenraadsleden. Voor alle vier was het een bijzonder jaar. We hopen op een
feestelijke dienst.
e

Liturgie 2 Pinksterdag 9.30 uur De Antenne: Psalm 67: 2 en 3; EL 147: 1 en 3; Gezang 251; TT 177;
Gezang 244: 1 en 3; Gezang 247. Lezen: Ezechiël 11: 1-20 en Handelingen 2: 1-13. Voorganger is ds. G.B. Huiskamp.
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Plaatselijk Kerkelijk Werk/Kerkmuziek en de collecte bij de uitgang voor
Kerk in Actie/Pinksterzendingscollecte.
Brongroep. De brongroep sluit het seizoen dinsdagavond 21 mei af met een gezamenlijke maaltijd aan de Julianastraat 35 in
De Krim.
Basiscatechese. Hallo groep 7 en 8, zondag 26 mei is er basiscatechese. We komen samen tijdens de ochtenddienst van
9.30 uur in De Antenne, in het bovenzaaltje, dus even de trap op! Van harte welkom. Tijdens de zegen hopen we weer terug
te zijn in de kerk. Groetjes Astrid en Carlein. Voor info: Alice Visscher, tel. 617339 of a.p.visscher@home.nl.
Opendeurdienst. Zondagavond 26 mei zal er een Opendeurdienst gehouden worden in de Van Dedemkerk. Ds. Dekker uit
Kampen (hiervoor uit Kolderveen) is de voorganger en het Jongerenkoor 'Together' uit Lutten verleent o.l.v. Joke Odink
muzikale medewerking. Zoals gebruikelijk zingen we vóór de dienst drie liederen en daarom is de aanvangstijd 18.50 uur.
Het thema die avond zal zijn "De armen van God".
Bevestiging ambtsdrager zondag 2 juni. De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk stelt voor te benoemen als
ouderling Pastoraat: dhr. J.A.M. (Jan) Vastenavond, Molstraat 15. Indien geen wettige bezwaren worden ingediend,
zal de bevestiging plaatsvinden in de morgendienst van 2 juni a.s. in de Van Dedemkerk.
Visje op zondag. Wist je dat Loesje al 25 jaar bestaat. Er zitten regelmatig goede posters bij die je aan het denken zetten.
De christelijke variant visjesposters proberen ons ook aan het denken te zetten, maar dan over het geloof.
De nieuwe jeugddienst staat in het teken van deze visjesposters. Je bent aanwezig bij het programma Visje op zondag waar
onze presentatrice alias Eva Jinek diverse gasten op haar bank zal ontvangen. Zij vertellen wat de posters voor hen
betekenen in hun dagelijks leven. Benieuwd? Wees welkom op zondagavond 2 juni in De Antenne. We starten om 19.00 uur.
Ds. Van Dijk is de voorganger in deze dienst en we worden muzikaal begeleid door Testimony uit Zwolle.

GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Collecteopbrengst 12 mei: Kerk en Samenleving/Werkgroep Hongarije: € 230,08; Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 237,25.
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’
Collecteopbrengsten:
Hemelvaartsdag: Plaatselijk Kerkelijk Werk/Erediensten: € 154,29, Kerk en Samenleving/Diaconie: € 145,67.
Zondag 12 mei: Plaatselijk Kerkelijk Werk/Onderhoud gebouwen: € 225,70; Kerk en Samenleving/Hongarije € 199,85.
Jeugddienst 12 mei: € 134,76. Spaardoosjes 40 dagentijd: € 70,51.
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.

Verhuizen?…. Wij helpen! Enkele vrijwilligers van onze gemeente hebben het idee geopperd om extra inkomsten voor de
kerk te kunnen halen door een extra service voor verhuizende mensen. Vaak worden al overtollige meubels enz. ter
beschikking gesteld voor de Fancy Fair. Als extra service kunnen vrijwilligers ook werkzaamheden doen om de woning weer
kant en klaar op te leveren aan de woningbouwvereniging of toekomstige koper. Denk hierbij aan: verwijderen
vloerbedekking, gordijnen en behang, gaten in muren dichtmaken. Uiteraard tegen een vooraf overeengekomen prijs of
uurtarief. Dit bedrag gaat naar de stuurgroep Fondsenwerving. Voor info kunt u contact opnemen met D. Olde, tel. 638569
of R. Buit, tel. 615742.

