Zondag 23 juni 2013
Vakantie. In verband met vakantie is ds. G.B. Huiskamp afwezig van 1 tot en met 30 juni. Indien nodig, kunt u
tijdens deze afwezigheid een beroep doen op ds. B.G. Breunesse.
Basiscatechese. Hallo meiden en jongens uit groep 7 en 8, vanmorgen is er voor de laatste keer basiscatechese van
dit schooljaar. Vanwege de intrededienst van dominee Van Staveren vragen we jullie eerst bij je ouders plaats te
nemen in de kerk om de bevestiging mee te maken. Met de kindernevendienst verlaten we samen de kerk om de
basiscatechese te houden en komen op dezelfde manier weer terug. Groeten Erna, Anja en Alice.
Voor info: Alice Visscher, tel. 617339 of alicevisscher@kpnmail.nl.
Zangavond. Vanavond is er om 19.00 uur een zangavond in de Van Dedemkerk. De algehele leiding deze avond is
in handen van ds. R.J. Perk uit Nijverdal met het thema: Heer, leer ons bidden. Het kleinkoor Sound of Church uit
Balkbrug zal ook haar medewerking verlenen. U bent van harte welkom in deze dienst.
Doopzitting. Op zondag 7 juli is er gelegenheid om de doop te bedienen in de Van Dedemkerk met als voorganger
ds. J. van Dijk. Omdat het de eerste van de gezamenlijke zomerdiensten is, zijn dopelingen uit beide kerken
welkom.
De doopzitting is op donderdag 27 juni om 20.00 uur in zaal 2 van De Fontein (achteringang).
Gespreksonderwerpen zijn de betekenis van de doop en de dienst op zich. Beide ouders worden daar verwacht.
Graag van tevoren even aanmelden bij ds. J. van Dijk, tel. 617345, of dsjvandijk@pkn-dedemsvaart.nl.
Het gezamenlijk eten is de eerstvolgende keer op vrijdag 28 juni in De Antenne. Hebt u zin om gezellig samen te
eten dan bent u vanaf 17.45 uur van harte welkom. Om 18.00 uur beginnen we met de maaltijd. Als u zich nog wilt
opgeven, dan kan dat tot woensdag 26 juni bij Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 3,00
per persoon.
Extra ochtenddienst op zondag 30 juni. Naast de gebruikelijke diensten om 9.30 uur in zowel De Antenne als de
Van Dedemkerk, is er een informelere gezinsdienst om 11.00 uur in De Antenne. Kinderen van groep 8 uit beide
gemeenten nemen in deze dienst afscheid van de nevendienst. Vanaf 10.30 uur is er koffiedrinken.
Een ontmoetingsmoment voor de bezoekers van de verschillende diensten.
Kerkdiensten in juli en augustus. Gedurende de maand juli zijn er gezamenlijke ochtenddiensten in de
Van Dedemkerk (er zijn geen ochtenddiensten in De Antenne). Alle traditionele avonddiensten worden deze maand
in De Antenne gehouden (in De Fontein zijn geen avonddiensten). Op 7 juli is er een openluchtjeugddienst bij de
Van Dedemkerk. In de maand augustus zijn er gezamenlijke ochtenddiensten in De Antenne (er zijn geen
ochtenddiensten in de Van Dedemkerk). Alle traditionele avonddiensten zijn in De Fontein (er zijn deze maand
geen avonddiensten in De Antenne). De zangdienst op 25 augustus is in de Van Dedemkerk.
Oproep. Taakgroep Kerk & Samenleving vraagt met spoed:
Voor de Diaconie een secretaris m/v. Contact: Martha Prins, tel. 616205
Voor de Evangelisatie een penningmeester m/v. Contact: Bert ten Brinke, tel. 611125.
PKN volleybaltoernooi. Op 8 september 2013, startzondag, aansluitend aan de dienst, houden we het tweede PKN
volleybal toernooi. Dit jaar met ook voor de kinderen een eigen veld. Geef je nu op met je team bij Helma

Aalderink: jannesenhelma@telfort.nl of Geke van den Enk: ruben-geke@home.nl. Voor kinderen is opgave niet
nodig.
Godsdienstlessen op de openbare scholen. Vele jaren lang had de Hervormde Kerk van rijkswege de opdracht om
de godsdienstlessen op de openbare scholen te verzorgen. Ook in Dedemsvaart en Drogteropslagen worden deze
lessen één keer per week gegeven. In 2009 is deze taak overgenomen door het Rijk zelf. In het kader van de
bezuinigingen is de minister plotseling voornemens alle lessen in wat voor overtuiging dan ook te schrappen. Een
uniek moment om jeugd in aanraking te brengen met o.a. de christelijke wortels van onze cultuur dreigt hiermee
verloren te gaan. Het Kamerdebat hierover vindt nog deze maand plaats.
Op de website http://www.petities24.com/behoud_van_gvo_en_hvo kunt u een petitie ondertekenen
Behoud van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs als u tegen dit besluit wilt protesteren.
GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Collecteopbrengst 16 juni: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 160,50; Kerk en Samenleving/Werelddiaconaat: €
188,42.
Groeien en bloeien. In de ochtenddienst van 21 april jl. hebben de kinderen zonnebloempitten mee naar huis
gekregen met de opdracht deze zomer de grootste zonnebloem te kweken. De tuinman is zeer benieuwd hoe het nu
met jullie zonnebloemen gaat en wil graag al wat foto’s zien. Jullie kunnen de foto’s opsturen naar
pknzonnebloem@gmail.com. Moet je ook even de hoogte vermelden. En misschien groeien ze nog wel hoger. In de
ochtenddienst van 22 september a.s. laten we al jullie foto’s zien en maken we de winnaar bekend. We maken er
weer een leuke dienst van met een goeie muziekgroep.
GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Collecteopbrengsten 16 juni: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 164,00; Kerk in Actie/Werrelddiaconaat: € 337,00.
Nieuwe Liedboek. Het nieuwe Liedboek is binnen! Vorige week zondag kon het Liedboek afgehaald worden.
Heeft u dit nog niet gedaan? Zondag 30 juni na de ochtenddienst van 9.30 uur kunt u uw Liedboek afhalen in de
grote zaal in De Antenne. (Dit gaat om de bestellingen die zijn gedaan in De Antenne). Wij vragen u een
machtiging te ondertekenen zodat het bedrag automatisch van uw rekening wordt afgeschreven. Helaas mag de kerk
de 10% korting niet doorberekenen aan de gemeente. Dat spijt ons zeer! Dit in verband met de wet op de vaste
boekenprijs. Op www.liedboek.nl kunt u dit nalezen. Namens de taakgroep Vieren (Commissie Erediensten)
bedankt voor uw bestelling en een hartelijke groet van Alice Visscher. Voor info: tel. 617339 of
alicevisscher@kpnmail.nl.

