Van Dedemkerk

2 juni

09.30 uur: ds. K. van Staveren, dienst van Schrift en Tafel
Liturgie: Ps 31: 1,3,6, NLB 675, NLB 195, HH 460 (ik zal er
zijn), HH 627 (Abba Vader)
Thema: “Wezenloos”
Schriftlezing: Johannes 14: 15-21

De Antenne

09.30 uur: Van Dedemkerk

Collecten: in de dienst: Diaconie
bij de uitgang: PKW
19.00 uur: De Fontein: ds. J.A. Wegerif, dienst van Schrift en
Tafel

19.00 uur: De Fontein

Collecten: in de dienst: Diaconie
bij de uitgang: PKW
Kindercollecte: 2e kwartaal - Kinderen bevrijden uit de slavernij in de visserij - Ghana
Collecte: 19-05 PKW € 399,49 en K&S € 329,65, 26-05 PKW € 443,38 incl. € 110,76 opendeurdienst en K&S € 376,01 incl.
avondmaal van Dedem Kerk
Open Huis en Tuin wijk Zuid West: Als sectieteam zochten we naar een mooie manier om elkaar op een informele manier
weer eens te ontmoeten. Op zondag 2 juni willen we bij mooi weer een Open Huis en Tuin moment organiseren bij Gre Weits,
Hoofdvaart 57. Na de kerkdienst willen we daarom ook de wijkgenoten uit nodigen om elkaar te leren kennen onder het genot
van een hapje en een drankje.
Taizé: komende dinsdag 4 juni is er weer gelegenheid om liederen van Taizé te oefenen/zingen. Wil je ook een keer
meezingen? Je bent van harte welkom van 18:45 uur - 19:45 uur in de kerkzaal van de Antenne.
Spreekuur gemeenteleden: Op woensdag 5 juni vergadert het Moderamen in de Antenne. Vooraf aan deze vergadering is
er vanaf 19.00 uur t/m 19.30 uur gelegenheid om vragen te stellen aan de kerkenraad. Mocht u onderwerpen hebben
waarover u met ons van gedachten wilt wisselen, willen we u hier van harte voor uitnodigen. Dit is het laatste spreekuur van
dit kerkelijke seizoen. Het organiseren van spreekuren voor gemeenteleden zal worden geëvalueerd door de kerkenraad.
Werkzaamheden Van Dedemkerk:
Kerk; Onderhoud straatwerk rond de kerk start vrijdag 7 juni.
Tuin; Er komt binnenkort een leuning op de stenen trap naar de tuin.
Boottocht: Geef u nu op voor de boottocht van dinsdag 11 juni. De tocht leidt ons weer door de prachtige kop van Overijssel.
Deze tocht kost € 52,50 per persoon. De ruimte is beperkt, er kunnen 65 gasten mee aan boord. Dus, vol is vol. Opgave voor
deze gezellige dag kan bij: Koert Naber, tel. 614996 of Gerrit Jurjens, tel. 614617, Mailen mag ook
naar dini@vanderhoekies.nl o.v.v. naam, adres en aantal personen.

(her)bevestigen ouderlingen en diakenen: De kerkenraad is blij om bekend te maken dat we op zondag 16 juni in de
ochtenddienst ouderlingen en diakenen zullen (her)bevestigen. Mocht u gegronde bezwaren hebben tegen de
(her)bevestiging hebben van 1 van onderstaande gemeenteleden wilt u dit dan kenbaar maken bij de voorzitter (Maaike
Hiemstra) of scriba (Ellen Kok) voor zondag 9 juni. We hopen te bevestigen als ouderling, Johan Tinholt, Hazelaar 6, en als
diaken Auke van Garderen, Meerkoet 18. Herbevestigd in hun ambt worden Henny Logtenberg, Vuile Riete 42, Gerda
Hofman, De Lisdodde 55, Gert Dankelman, Het Bergje 10, Margareth Joosten, De Klaverzuring 10, Eddy en Marja Bouman
De Tippe 8, Drogteropslagen en Huib Visscher, Kotermeerstal 4.
Jaarcijfers Diaconie: De jaarcijfers 2018 van de Diaconie zijn inmiddels goedgekeurd door de Grote Kerkenraad. Een
samenvatting hiervan wordt opgenomen in de Samenspraak van juni. De volledige jaarcijfers liggen ter inzage in De Antenne
tot en met 9 juni 2019. Nadere informatie kunt u opvragen via arjen.schollaardt@gmail.com of 06 42 82 69 95.
Commissie Fondsenwerving, Service team bij op - en ontruimen woningen: Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het op - en
ontruimen van uw woning. Overtollige, maar herbruikbare goederen, brengen wij in op de jaarlijks te houden Fancy Fair. Ook

voor het afvoeren van niet bruikbare goederen in combinatie met het schoon opleveren van de woning, bieden wij ons aan
tegen een vooraf af te spreken tarief. U kunt hiervoor contact opnemen met: de heren D. Olde tel: 0523638569 of W. Nijboer
0523-616051. Voor het ophalen oude metalen, wasmachines etc. kunt u Freek Lamberink bellen 0523-614668.
Stuurgroep fondsenwerving verloting: Zijn er gemeenteleden die ons willen helpen met de lotenverkoop. Graag aanmelden
bij familie Brand, Lijsterstraat 12, tel. 638611. De trekking is tijdens de fancy fair op 24 augustus. De mensen die hun loten al
hebben verkocht graag strookjes en geld brengen op bovengenoemd adres.
Muziekplatenprogramma: Dinsdagmorgen a.s. vanaf 10.30 uur kunt u weer luisteren naar een nieuw programma voor de
luisteraars van kerkomroep en kerktelefoon. Het wordt ditmaal gepresenteerd door Renske Bakker. Verzoekjes, een felicitatie
of zomaar een lied dat u graag eens wil horen kunnen aangevraagd worden bij Janny Prinsen op tel: 612644 of per E-mail
Aart Prinsen - aartprinsen@hotmail.com.

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, Raveslootstraat 5, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

