De Antenne
09.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

1 juli 2018

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds. prop.T.W.D.Prins-van den Bosch
Liturgie: Ps.99:1,2, Lied 654:1, Lied 654:3,4,6, Ps.24:1,2,3
ELB 448 , Ps78:21,22, Lied 941:1,2,3 , Lied 943:1, 2, 5, 6 ,
Lied 909:1,2,3
Schriftlezing: 1 Samuël 4:1-22, Johannes 12:24-26
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: K&S/Diaconie

19.00 uur: Dienst in de Fontein

19.00 uur: De Fontein ds. H.Schipper Dalfsen
Liturgie: Ps. 133: 1 ,3, Lied 314: 1, 2, Lied 272: 1, 3,
Lied 793: 1, 2, Lied 630: 1, 2, Lied 630: 3, 4, Lied 912: 1,2,3,6
Schriftlezing: Genesis 4: 1-10, 1 Johannes 3: 18-24
Thema: “Mens waar ben je?”
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: K&S/Diaconie

Kindercollecte: 3e kwartaal 2018: Straatkinderen in Kampala Oeganda
Van Dedem Marke: Deze zondagmorgen om 10.00 uur vindt in Het Baken de avondmaalsviering plaats. Voorganger is
ds. A. ten Brinke.
Collecteopbrengst 24 juni: PKW € 601,38 dit is incl. € 99,70 van de opendeurzangdienst , K&S € 586,37
Kindercollecte € 188,42
Zomervakantie ds. G. Brandorff: Zondag 17 juni t/m zondag 15 juli. Collega’s nemen waar.
BELANGRIJKE WIJZIGING: Vanaf 1 juni is het kerkelijk bureau De Antenne gevestigd op Rozenheim 79,
mevr. Anna Pouls-Kerkdijk, tel 0523- 615998, Mail kerkelijkbureau.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl
Dopen: Zondag 15 juli zal er weer de gelegenheid zijn om je kind te laten dopen of zelf gedoopt te worden. Deze dienst zal
geleid worden door ds. Karsten van Staveren. Het is goed en gezellig om met andere ouders in gesprek te zijn over God, het
geloof en de doop. De cursusavonden zullen zijn op 2, 9 en 23 juli. Aanmelden kan bij ds. Karsten van Staveren.
Foto’s Boottocht: De foto’s van de boottocht worden op een later tijdstip getoond.
Taizé: Dinsdag 3 juli is er weer Taizézingen. Onder leiding van Marjanne Visscher gaan we de liederen voor de Taizéviering in
september oefenen. Heb je zin om een keer mee te zingen? Je bent van harte welkom van 18.45 tot 19.45 uur in de kerkzaal van de
Antenne.

Grote Kerkenraad 20 juni: Er is tijdens het begin de grote kerkenraad onder het genot van een kopje koffie op een ludieke
manier afscheid genomen van de ambtsdragers die de kerkenraad hebben verlaten. De beroepingscommissie is vastgesteld
en ze zullen hierover deze week een worden geïnformeerd. De kerkenraad heeft besloten om ook in het volgende kerkelijk
jaar door te gaan met een spreekuur voor de gemeente vooraf aan het moderamen. Taakgroep Jongeren heeft een
jongerenwerker gevonden voor onze gemeente. Als de sollicitatie proces is afgerond zal de gemeente verder op de hoogte
worden gebracht. Het beleidsplan van de College van Diakenen (vroeger Kerk en Samenleving) is vastgesteld. Het
beleidsplan van de taakgroep Jongeren is besproken en zal iets worden aangepast. De avonddienst van 15 juli wordt
geschrapt i.v.m. de intrededienst van ds J. Zondag op 15 juli om 14.30 uur.
Verzoekplaten programma: Dinsdagmorgen, 3 juli, half elf is er weer een uitzending van het muziekprogramma via de
kerkomroep en dus ook via internet te beluisteren. Deze keer gepresenteerd door Renske Bakker.
Voor de aanvragen van augustus, kunt u bellen of mailen naar Jannie Prinsen. Tel. 612644, of
aartprinsen@hotmail.com . Verras eens iemand met een lied.
Huwelijk: Luuk van der Duim en Marjolein Vrieling Op zaterdag 30 juni gaven Luuk van der Duim en Marjolein Vrieling, Van
Goghstraat 1, elkaar het ja woord. Dit wilden ze niet alleen voor elkaar doen, maar ook plaatsen onder de zegen van God. De
kerkelijke inzegening vond plaats om 14:00 uur in het kerkje in Oudleusen .

BBQ Wijk Zuidwest: We willen jullie graag uitnodigen voor de barbecue op donderdagavond 5 juli. Bij het ’t Kruispunt gaat
om half 7 het vlees op de grill en staat de salade, stokbrood en andere lekkere dingen voor jullie klaar. We zullen even
napraten over het afgelopen jaar en elkaar een goede vakantie wensen. Het is een informele afsluiting van het seizoen. Je
hoeft niets mee te nemen, voor alles wordt gezorgd. Wil je graag een vrijwillige bijdrage in de bus doen, dat kan, maar hoeft
niet. Opgeven kan bij Gerda Hofman, Ronald de Jonge, Jan Eijlander, ds. Karsten van Staveren.
Afscheid: Zondag 8 juli neemt ds. Jonathan Zondag afscheid van de Protestantse Gemeenten in Middenmeer en Slootdorp.
Tevens neemt zijn vrouw Karen afscheid als jongerenwerker. Om 14.30 uur is de afscheidsdienst in de Ontmoetingskerk te
Middenmeer, adres: Prof. Ter Veenweg 4, 1775 BH Middenmeer. U bent van harte welkom om naar deze afscheidsdienst te
gaan.

Kopij voor de Nieuwsbrief, bij voorkeur digitaal, kunt u via e-mail pkn.nieuwsbrief@gmail.com aanleveren vóór woensdag 18.00
uur of schriftelijk bij René Grijsen, De Magnolia 42, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

