Zondag 20 mei 2012
Geboren: Op 10 mei 2012 is Jo-Anne Alien geboren. Zij woont met haar ouders Hendri en Alien Telman-Nijman
en broer Henrico aan de Lisdodde 24, 7702 AB Dedemsvaart. Van harte gefeliciteerd!
Huwelijksjubileum. Op 24 mei hopen Willem en Hilly Poortman-Pothof, Hortensiastraat 21, hun 55 jarig
huwelijksjubileum te vieren. Van harte feliciteren wij hun hiermee.
Zorgcentrum Avondlicht: Zaterdag 26 mei om 19.00 uur wordt in de Meent de Pinksterwijding gehouden.
Voorganger: ds. C.A.J. van Dijk en het Avondlichtkoor zal haar medewerking verlenen. Allen welkom!
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!
Diaconie: Het gezamenlijke eten is de volgende keer op 25 mei in de Antenne. Om 18.00 uur bent u van harte
welkom. Als u zich nog wilt opgeven, dan kan dat tot woensdag 23 mei a.s. bij Nellie Hilberink, tel. 614844. De
kosten zijn drie
euro per persoon.
Uitnodiging Pinksterzendingsdienst: Wij nodigen u van harte uit voor de Pinksterzendingsdienst van
zondagavond 27 mei a.s. Onder leiding van ds. G.B. Huiskamp en gast Marieke Scholten, die zal vertellen over haar
werk in Tanzania. Muzikale medewerking: Gospelgroep Terra Nova uit Nieuwlande. We hopen u te begroeten!
Namens de Opendeur zangdiensten groep en zendingscommissie PZD.
55+: Donderdag 31 mei gaan we op reis. We vertrekken om 11.00 uur naar Terwolde voor een broodmaaltijd.
Daarna gaan we door naar een museumboerderij in Zuuk. Om 17.00 uur hopen we weer thuis te zijn. Kosten: 30
euro. Er zijn nog plaatsen, gaat u mee? Opgave: tel. 613071 of 613643.
2e Pinksterdag: Een stukje Leven uit de Bron in de praktijk op 2e Pinksterdag. Samen zingen, samen bidden, samen
in gesprek, elkaar ontmoeten onder de koffie rond het thema: Brutaal!? We hebben twee bijzondere gasten in ons
midden n.l. de bariton Dave van Dijk (solist in Una Voca Particulare) en pianist Marijn Siero. Zij vertolken enkele
mooie liederen (www.daveenmarijn.nl). U bent van harte welkom op 2e Pinksterdag, 28 mei a.s., om 9.30 uur 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: Vanavond is er 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 Antenne
Collecteopbrengst 13-5: Vlok: € 79,00; Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 142,00; Kerk en Samenleving: € 106,00;
40 dagentijd (nagekomen): € 102,00.
Van Dedemkerk
Collecteopbrengst 13-5: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 443,68
Doopzitting: Op zondag 3 juni a.s. is er om 9.30 uur weer een doopzondag. De doopzitting hiervoor is op
donderdag 24 mei a.s. om 20.00 uur in zaal 2 van de Fontein (achteringang). Graag vóór 23 mei even aan ds. J. van
Dijk, tel. 617345 of e-mail: dsjvandijk@pkn-dedemsvaart.nl) doorgeven wie er zijn zoon/dochter wil laten dopen..
H.V.D.: Op donderdag 24 mei 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.

