Zondag 26 mei 201, ondertekening van de federatieovereenkomst
Basiscatechese. Hallo groep 7 en 8. Voor jullie is er vandaag 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, ook als je
al in de kerk zit mag je nog naar ons toekomen! 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. Het thema van de Opendeurdienst vanavond in de Van Dedemkerk is ‘De armen van God’.
Predikant is ds. W.L. Dekker uit Kampen. Het orgel wordt bespeeld door dhr. J. Plender en o.l.v. Joke Odink zal het
Jongerenkoor 'Together' uit Lutten voor ons zingen. Vóór de dienst zingen we drie liederen van de voorkeurslijst die
twee jaar geleden werd samengesteld. Aanvangstijd 18.50 uur.
55+. Donderdag 30 mei hopen we op reis te gaan naar Urk. We vertrekken om 11.00 uur vanaf De Antenne en
krijgen een broodmaaltijd in Tollebeek. Vandaar rijden we door naar Urk. Om 17.15 uur zijn we dan weer terug in
Dedemsvaart. De kosten zijn € 30,00 en er zijn nog plaatsen vrij. Gaat u mee? U kunt zich aanmelden bij
Ineke Hageman, tel. 618899.
Het gezamenlijk eten is de eerstvolgende keer op vrijdag 31 mei 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 29 mei bij Nellie Hilberink, tel. 614844. De kosten voor de maaltijd zijn
€ 3,00 per persoon.
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 19 mei morgendienst: Kerk en Samenleving/Pinksterzendingscollecte: € 435,57;
Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 429,88.

GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Collecteopbrengsten Pinksterdagen 2013: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 137,00;
Kerk in Actie/Pinksterzendingscollecte: € 113,00.

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.
Stuurgroep Fondsenwerving. U kunt uw goede, nog verkoopbare goederen beschikbaar stellen voor de komende
Fancy Fair in augustus a.s. Onze ophaaldienst staat weer klaar om de goederen bij u te komen ophalen.
Dick Olde, tel. 638569 of Freek Lamberink, tel. 614668 of 06-50424196.
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.

