Zondag 28 april 20134
Het nieuwe Liedboek. Precies 40 jaar na de eerste druk van het huidige Liedboek voor de kerken, verschijnt op 25 mei het
nieuwe Liedboek. Tot en met vandaag, zondag 28 april, staan er intekentafels voor het nieuwe Liedboek in de hal van De
Antenne en Van Dedemkerk. Op de tafel vindt u ook allerlei informatie over het Liedboek. U kunt alvast dit nieuwe Liedboek
bestellen door in te tekenen. Wanneer er in totaal meer dan 10 liedboeken verkocht worden, levert dat een leuke korting voor u
op van 5%. Deze aanbieding is geldig tot 28 april. Als u intekent hoort u op een later tijdstip wanneer en waar u het Liedboek
kunt ophalen. Vermeld daarom ook uw telefoonnummer en/of email adres. Verder attendeer ik u erop dat op donderdag
16 mei de Cantorij een Liedboekavond organiseert. Op deze avond kunt u kennis maken met de liederen uit het nieuwe
Liedboek. Noteert u deze datum alvast? Voor info: Commissie Erediensten Alice Visscher, 617339 of a.p.visscher@home.nl
Jeugddienst 12 mei. Zaterdagavond duik je de kroeg in en zondagavond … ook? Zondagavond 12 mei in ieder geval wel!
Voor het thema ‘BVO’tje’ zal de koffiezaal in de Antenne in een ware kroeg veranderen: een informele sfeer, livemuziek,
kroegspellen, een verhaal én muziek van nu. Vanaf 18.30 uur staat er fris klaar en ook na de bijeenkomst wacht er een
drankje. De doelgroep is 16+, maar natuurlijk is iedereen welkom!
Bootreis. Voor de bootreis van 4 juni naar Kampen zijn nog plaatsen vrij, dus geef u op. Dit kan bij Gerrit Jurjens, tel. 614617
of Evert Holtvoort, tel. 614922. Graag voor 5 mei. De kosten van deze dag zijn € 55,- per persoon.
Stuurgroep Fondsenwerving. U kunt uw goede, nog verkoopbare goederen beschikbaar te stellen voor de komende Fancy
Fair in augustus a.s. Onze ophaaldienst staat weer klaar om de goederen bij u te komen ophalen. Mogelijk ten overvloede
hierbij nog even onze contactadressen: Dick Olde, tel. 638569 of Freek Lamberink, tel. 614668 of 0650424196.
Basiscatechese. Hallo groep 7 en 8, voor jullie is er vandaag basiscatechese. We komen samen tijdens de ochtenddienst van
9.30 uur in de Fontein, naast de Van Dedemkerk. Je kan naar binnen aan de zijkant. Van harte welkom, tijdens de zegen
hopen we weer terug te zijn in de kerk. Ben je al in de kerk geen probleem, dan mag je alsnog komen! Groetjes Erna en Astrid.
75+ verjaardagsvisite. Op donderdagmorgen 2 mei 2013 worden alle gemeenteleden in de leeftijd van 75 jaar of ouder, die in
de maanden februari, maart en april 2013 jarig zijn geweest, van harte welkom geheten op de jaarlijkse verjaardagsvisite in de
Antenne. Vanzelfsprekend is uw partner of begeleider en sectieleider of bezoekmedewerker ook van harte welkom. We hopen
elkaar te ontmoeten van 9.45-11.30 uur. Naast gelegenheid om elkaar te ontmoeten, heeft Joop Moes nog aardige
verrassingen in petto en Bert ten Brinke, de nieuwe koster, zal ons niet op een droogje laten staan!
Grote voorjaars schoonmaak. Wij willen een grote schoonmaak gaan houden in de Antenne. Daar zijn we diverse mensen
voor nodig op de volgende data: donderdag 2 mei (9.00/12.00 en 13.00/16.30), dinsdag 14 mei (9.00/12.00 en 13.00/16.30),
donderdag 23 mei (9.00/12.00 en 13.00/16.30) en dinsdag 28 Mei (9.00/12.00 en 13.00/16.30). Meldt u aan zodat wij ons
gebouw met die vele handen er weer tip top kunnen uit laten zien! Opgave bij de Koster of medewerkers. Er is een lijst
aanwezig waarop u kan noteren wanneer u kunt. Koffie en thee staan klaar!
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.
Bijbelstudiekring. Er is donderdag geen Bijbelstudiekring!
Nieuwe naam Jeugddienst. Wie weet er een nieuwe, hippe, originele naam voor onze jeugddienst. Heb je een leuk idee mail
ons dan. De nieuwe naam wordt in september bekend gemaakt in de eerste dienst van het nieuwe seizoen. En natuurlijk is er
een presentje voor degene die de meest originele naam bedenkt. Je kunt je ideeën mailen aan jdcdedemsvaart@gmail.com
Verzoek aan de bezorgers van de Samenspraak om de komende week bij alle leden een mededeling te bezorgen i.v.m. de
federatie, uitgaande van een positieve beslissing van de kerkenraden. De bijlage zal klaar liggen bij de Samenspraak. Let op:
in de Antenne is de Samenspraak met de bijlage pas vanaf woensdagavond 1 mei beschikbaar. Dank alvast hiervoor.

GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Collecteopbrengst 21 april: K&S / Diaconie € 208,64 PKW € 261,60
Koffiedrinken. In de Fontein na afloop van de ochtenddienst.
Vakantie. De week van 28 april t/m 4 mei heeft ds. Arends vakantie. Voor dringende zaken mag u dhr. J. Smit bellen.
Gezocht!! Wij zijn op zoek naar mensen die op de voorjaarsmarkt de kniepertjes bruin willen bakken. Je kunt je opgeven bij
Hilda Zomer, tel. 611028 of per e-mail zomer.hj@planet.nl. De activiteiten commissie.
Opendeur-zangdienst. Vandaag is er een zangavond in de van Dedemkerk met ds. E. van Beesten uit Ommen. De heren
van Vocalis uit Hardenberg zullen enkele liederen ten gehore brengen. De orgelbegeleiding is in handen van Freddy Bruins.
Kerkrentmeesters. De K.R.M. zijn op zoek naar een aantal mensen die willen mee helpen met klussen in de Pastorie aan de
Hoofdvaart. Het gaat onder meer om het oude behang van de muren te halen en eventueel te helpen met behangen en
sauswerk. Het u zin om te helpen neem dan contact op met dhr. Jan Boertjes, tel. 614903.
Afscheid en bevestiging ambtsdragers: Op zondagmorgen 12 mei nemen wij afscheid van de aftredende ambtsdragers en
mogen we de aantredende ambtsdragers bevestigen en verwelkomen. Wij nodigen u uit om deze dienst mee te maken en om
na afloop van de dienst de scheidende en de bevestigde ambtsdragers de hand te schudden. Wij nemen afscheid van Johan
Smit en Evert Holtvoort als diaken, jeugdouderling Henk Naber en kerkrentmeester Irma Boertjes. Wanneer er geen bezwaren

zijn ingediend, worden als diaken bevestigd: Hendry Kelder, en voor een tweede periode Willem van de Brake, als ouderling/
kerkrentmeester worden bevestigd Jan Hermen Kat, Jolanda van ’t Erve en als ouderling zal Janet Kramer voor een tweede
periode worden bevestigd. Janny Naber zal voor een tweede periode als diaken op 2 juni worden bevestigd. We zijn heel
dankbaar voor al het werk dat de afscheid nemende ambtsdragers voor onze gemeente hebben gedaan, maar zijn ook
dankbaar dat wij mensen hebben gevonden die zich geroepen hebben gevoeld om dit mooie kerkenwerk samen met ons voort
te kunnen zetten.

GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Collecteopbrengst 14 april: K&S € 179,- ; PKW € 251,- ; Taize € 65,Bevestigingsdienst 12 mei a.s. De kerkenraad van de gereformeerde kerk stelt voor te benoemen als ouderling voorzitter
van de kerkenraad: Bert Linde, Rozenheim 99. Indien geen wettige bezwaren worden ingediend, zal de bevestiging
plaatsvinden in de morgendienst van 12 mei a.s. Daarnaast deelt de kerkenraad u mee dat aftreden: Hans Hoogeveen, Huib
Visscher, Age Vogelzang, Geke van den Enk (ouderlingen), Wim Finkers, Henk Oldehinkel, Edward Rutgers (sectieleiders),
Jeanet Linde, Jeanet Zuidema, Jenny Michel, Joke Sportel (diaconaal medewerkers) en Martha Prins (diaken). Martha blijft
wel als diaken afgevaardigd naar de classis. Jan Bakker, Simon Drost en Leny Nijboer verlengen hun ambtsperiode met een
jaar. We hopen hiermee op een soepele overgang naar de nieuwe organisatiestructuur. Om deze reden blijven ook de
genoemde sectieleiders, alsmede enkele aftredende bezoekmedewerkers binnen de commissie pastoraat iets langer
werkzaam (t/m september 2013). Tot slot treden Hans Hoogeveen en Huib Visscher formeel af na de ondertekening van de
federatieovereenkomst op 26 mei a.s.
Ds. Breunesse afwezig. Vanaf 27 april t/m 5 mei ben ik afwezig omdat ik met een grote groep jongeren in Taizé ben. Indien
nodig kunt u contact opnemen met ds. G. Huiskamp, tel. 06-51495446.
Dopen Antenne. Voor 2 juni staat er een doopdienst gepland. Wanneer jullie je kind wilt laten dopen neem dan even contact
op met ds. Bart Breunesse, email: bg.breunesse@gmail.com of 0523-234818.

