De Antenne
10.30 uur: Eigenwijzz dienst, ds. P.J. de Buck,
Heerenveen
m.m.v. Sound of Church

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: K&S/Missionair
19.00 uur: De Fontein

3 juni 2018

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds. G. den Goeijen, uit Den Ham
Liturgie: ELB 150, Ps. 12: 3,4,5, Ps. 5: 1,3,7, “We gaan voor
even uit elkaar”, NLB 726: 1,3, NLB 726: 4,5,6, NLB 968: 1a,
2v, 3a, 4m, 5a
Schriftlezing: Hand. 7,54-8,4 (NBG)
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: K&S/Missionair
19.00 uur: ds. B.J. Heusinkveld, uit Daarle

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: K&S/Missionair
Kindercollecte: 2e kwartaal 2018: Onderwijs en bescherming voor kwetsbare kinderen in Cambodja
Collecteopbrengst 27 mei: PKW € 447,35 incl. € 143,85 opendeurzangdienst en K&S € 355,24
Functionaris Gegevensbescherming gezocht: Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) in werking. Deze wet heeft tot doel ons als burgers te beschermen tegen inbreuken op onze privacy. Ook onze
kerkgemeenschap moet aan deze wetgeving voldoen. De colleges van kerkrentmeesters hebben geconstateerd dat het
naleven van deze wet dusdanig belangrijk en veelomvattend is dat bestaande collegeleden dit ‘er niet maar zo even bij
kunnen doen’. We zijn dus op zoek naar mensen die ons willen versterken door alleen deze specifieke taak als, functionaris
gegevensbescherming, op zich te nemen. Hebt u kennis van het onderwerp en/of interesse? Meldt u dan aan bij Derk
Zwiers. Kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nlof tel. 0523-614123 (alleen ’s avonds).
BHV-ers gezocht: Om de persoonlijke veiligheid van een ieder tijdens onze kerkdiensten zoveel mogelijk te kunnen
waarborgen zijn wij op zoek naar mensen die gedurende de zondagsdiensten door ons kunnen worden ingeschakeld als
BHV-er. Er zijn nu vaak te weinig BHV-ers aanwezig tijdens een kerkdienst of ze zijn bij ons niet bekend. Bent u BHV-er of
heeft u interesse om BHV-er te worden? Meldt u dan aan bij Dick Bakker, Dick.bakker@ziggo.nl, tel. 06-13290968 of Derk
Zwiers. Kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl of tel. 0523-614123 (alleen ’s avonds).
Beroep mevrouw Prins-van den Bosch: Het beroep naar Staphorst heb ik aangenomen. Dat betekent dat ik tot eind juli
werkzaam ben in uw midden. In september zal ik bevestigd worden als predikant bij de Hervormde Gemeente De Rank.
Gelukkig mag ik nog een paar maanden in Dedemsvaart mijn werk afronden.
Jaarcijfers 2017: Op de kerkenraadsvergadering van 18 april zijn de jaarrekeningen van beide kerken aan de orde geweest
en goedgekeurd. De jaarrekening van de Van Dedemkerk ligt in de maand juni ter inzage op het Kerkelijk Bureau van de Van
Dedemkerk, Hoofdvaart 7. Een kopie van de jaarrekening met toelichting voor De Antenne is te verkrijgen bij koster Bert ten
Brinke. Zie verdere berichtgeving in De Samenspraak van juni.
Bloemengroet bij 2 ochtenddiensten: We merken dat mensen de bloemen van de kerk erg weten te waarderen. Alle
mensen hartelijk bedankt voor het rond brengen van de bloemengroet bij onze gemeenteleden. Toch hebben we vragen
gekregen over de bloemengroet als er 2 ochtenddiensten zijn in verschillende kerken. Als er in de ochtend 2 kerkdiensten zijn,
staan de bloemen in de kerk waar de eerste ochtenddienst van 9.30 plaats vindt. Dit zijn meestal de meer traditionele
diensten. In beide diensten zullen vooraf aan de dienst de namen te zien zijn van de mensen die bloemen van de kerk
ontvangen.
Taizé: dinsdag 5 juni gaan we weer liederen van Taizé zingen. We zingen onderleiding van Marjanne Visscher van
18:45-19:45 uur in de kerkzaal van de Antenne. Heb je zin om mee te zingen? Wees welkom en zing eens met ons mee.
Vragenuurtje: De kerkenraad vindt het belangrijk, dat het voor gemeenteleden duidelijk is welke weg we zijn ingeslagen en
dat er duidelijke antwoorden worden gegeven op vragen die er misschien leven. Daarom is voorafgaande aan de
moderamenvergaderingen gelegenheid om vragen te stellen aan enkele leden van het moderamen en de kerkenraad. De
eerstvolgende keer is op woensdagavond 6 juni van 19.00 tot 19.45 uur in De Fontein.

Overstapdienst: Hallo jongens en meisjes van groep 8, Wij ( Annet en Julia) zijn bezig met het voorbereiden van de
overstapdienst. De overstapdienst is de afsluiting van de kindernevendienst. Na de overstapdienst mag je dan of in de kerk
blijven zitten tijdens de preek of 1 keer in de maand naar jeugdnevendienst. Wij weten nog niet goed welke jongens en
meisjes de overstap willen maken. Dus zit jij in groep 8 en wil je meedoen met de overstapdienst? Geef je dan op bij: Julia
Schuurhuis, e-mailadres:ischuurhuis@ziggo.nl De volgende keer is 10 juni 2018, zien we je dan? Zou wel fijn zijn i.v.m. dat
we nog enkele dingen moeten voorbereiden voor 8 juli. ( is alleen voor groep 8). Dan vertellen we ook hoe de overstapdienst
eruit gaat zien op 8 juli 2018.
Vergadering KKR: Op woensdag 23 mei heeft de KKR vergaderd. De nieuwe beroepingscommissie is bijna rond. Er moet
nog een solvabiliteitsverklaring worden aangevraagd door de Antenne. Op 17 juni is in de ochtenddienst de afscheidsdienst
van de ambtsdragers, diaconale medewerkers en sectieleiders. Ook vinden de (her)bevestigingen plaats van de nieuwe
ambtsdragers. De kerkenraad is erg blij dat er nu voldoende diakenen zijn voor een minimale bezetting. Ook zijn er
gemeenteleden bereid gevonden om deel te nemen aan de taakgroep fusie. Toch zijn er nog vacatures, de kerkrentmeesters
van de Van Dedem hebben nog behoefte aan 1 en het liefst 2 ouderlingen-kerkrentmeesters. Pastoraat is nog op zoek naar 2
sectieleiders.
Bevestiging en afscheid ambtsdragers: De kerkenraad is blij te kunnen mededelen dat in de ochtenddienst van 17 juni
Bernadien Brinkhuis, Langewijk 368 als diaken mogen bevestigen. Leny Nijboer, Langewijk 278 zal op een ander moment als
ouderling taakgroep vieren worden bevestigd. Er zijn ook een aantal gemeenteleden die op 17 juni worden herbevestigd in
hun functie; Johan Kuiper, Mulderij 6 als ouderling kerkrentmeester, Evelien Krol Prins, Bernardstraat 34 als diaken Van
Dedem Marke, Frits Linde, Noord Stegeren 30 als diaken, Margreet Kuiper, Mulderij 6 als diaken. In dezelfde dienst worden
de aftredende ambtsdragers, sectieleiders en diaconale medewerkers hartelijk bedankt voor hun inzet voor de gemeente.
Mochten er bezwaren zijn tegen de (her)bevestiging van genoemde ambtsdragers kunt u dit doorgeven aan
scriba.vandedem@pkn-dedemsvaart.nl of contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad voor 15 juni.
Liederenlijst voor de Opendeur -en Zangdiensten: Wij als commissie willen graag samen met u een liederenlijst
samenstellen. Wij vragen u [enkele] lievelingsliederen door te geven. Zet duidelijk op papier welk nummer en uit welke bundel
het lied komt. De briefjes kunt u t/m zondag 24 juni deponeren in de dozen bij de uitgangen van beide kerken. De liederen
worden o.a. gebruikt in de dienst van augustus en later in een Opendeur - of Zangdienst.

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.)

