Zondag 25 mei 2014
Opbrengst Gezamenlijke Collecten 18-05-2014:
Plaatselijke Kerkelijk Werk - Jeugdwerk € 500,77
Kerk en samenleving – Diaconie € 383,29
Bloemengroet: Ook vanmorgen wordt bij de begroeting gevraagd wie van ons namens de gemeente de bloemen na
de dienst wil bezorgen. U kunt de bloemen van beide kerken na de dienst ophalen uit de consistorie. Een stukje
omzien naar elkaar in de praktijk, waarvan we hopen dat het verbindend gaat werken.
Basiscatechese: Hallo meiden en jongens uit groep 7 en 8 er is weer basiscatechese. Kom om 9:30 naar De Fontein,
door de deur aan de zijkant. We zijn net als anders met de zegen in de Van Dedemkerk. Tot dan!! En neem gerust
iemand mee!! Zit je al in de kerk als je dit leest, dan ben je alsnog van harte welkom! Groeten Erna en Alice. Voor
info Alice Visscher, 617339,alicevisscher@kpnmail.nl
Werkgroep Opendeur-Zang diensten: Vanavond 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.
Belijdenisgroep: Maandag komen we om 19.30 uur bij elkaar in de Antenne. Vanaf 20.30 uur zullen er
kerkenraadleden aanschuiven.
Gezamenlijk eten: Het gezamenlijk eten is de eerstvolgende keer op vrijdag 30 mei a.s. 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 28 mei bij Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten
voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Wij zien u graag aan tafel!!
Boottocht: Op het briefje van de boottocht staat nog het oude banknummer. Het IBAN-nr. is
NL85RABO0312961944 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente, Dedemsvaart onder vermelding van : Boottocht.
Avonddiensten 1 juni: EigenweizZ organiseert op 1 juni a.s. 's avonds een openluchtdienst in de tuin van de Van
Dedemkerk. Om deze reden is de avonddienst in de Fontein verplaatst naar De Antenne.
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)
Stuurgroep Fondsenwerving: Defecte elektrische apparaten met snoer en alle oude metalen kunt u inleveren bij de
stuurgroep fondsenwerving. U kunt hierover contact opnemen met Freek Lamberink 06 50424196.
Belijdenis:
Zoals gebruikelijk worden de namen van de geloofsleerlingen bekend gemaakt zodat iedereen ruim van tevoren op
de hoogte is en het feest mee kan vieren en de geloofsleerlingen feliciteren met hun keuze. De belijdenisdienst is op
8 juni, Eerste Pinksterdag, om 9.30 uur in De Antenne.
Liam Borger, Van Haeringenstraat 83, Dedemsvaart
Kirsten van Faassen-Jørgensen, Adelaarweg 62, Dedemsvaart
Marjolein Vrieling, Raveslootstraat 2, Dedemsvaart
Veerle van Kesteren, Moerheimstraat 99, Dedemsvaart
Claudia Nijhuis, Moerheimstraat 35, Dedemsvaart
Marleen Linde, Jan Hissink Hansenstraat 32a, Groningen
Sharlon Welleweerd, Eiberweg 44, Dedemsvaart
Doret Veldman, Nieuwewijk 4, Dedemsvaart
Jalita Kroezen, De Magnolia 56, Dedemsvaart

