Van Dedemkerk

4 juni 2017
Pinksterdag

1e

De Antenne

09.30 uur: ds. J. van Dijk
Voor de dienst Zingen: NLB 672: 1,2,6, NLB 680: 1,3,4, NLB
686: 1,2,3
Zingen: Ps. 68: 7, NLB 687: 1,2,3, NLB 683: 2,3,4, Lied van het
Licht, EL147: 1,3,6, EL 150: 1,2,3, NLB 675: 1,2, NLB 705: 1,2,3.
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13 en 38-39; Galaten
5: 13-16 en 22-24
Thema: “Begin een nieuw leven”
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA/Zending

09.30 uur: dienst in de Van Dedemkerk

19.00 uur – De Fontein : ds. K. van Staveren
Zingen: NLB 672: 1,3,7, NLB 680: 1,3,4, NLB 670: 1,2,3, NLB
685, NLB 675, NLB 687
Schriftlezing: Romeinen 8: 18-30
Thema is : “Hoge Verwachtingen”.
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA/Zending

19.00 uur: dienst in De Fontien

Kindercollecte: Rolstoelbus voor Dappere Daan
Leven uit de Bron zondag 11 juni: Matteüs 28: 16-20

Dienst Maandag 5 juni: 2e Pinksterdag:
9.30 uur – Kotermeer SKD
Collecteopbrengsten 28-05:. PKW € 479,57 en er is € 1.190,00 gestort voor het verjaardagsfonds. K&S voor werkgroep
Hongarije is € 557,70, deurcollecte voor World Vision € 146,50.
Pinksterzendingsweek, Sterkere kerken in Nicaragua. In afgelegen dorpjes in Nicaragua doen leken het meeste werk in de
kerk. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in
Actie, krijgen zij trainingen in Bijbel kennis en gemeenteopbouw. Veel gemeenschappen kampen met armoede, (land)
conflicten en migratie. Daarom traint Teyocoyani kerkleden hoe ze met conflicten kunnen omgaan en hoe ze iets kunnen
betekenen voor anderen. De gemeenten veranderen zichtbaar door deze aanpak. Op zondag 4 juni collecteren we voor het
zendingswerk van Kerk in Actie, zoals van Teyocoyani in Nicaragua. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL
89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzendingsweek. Helpt u mee om deze collecte tot een
succes te maken? Hartelijk dank!
Taizé: dinsdag 6 juni van 18.45 - 19.45 uur gaan we weer Taizé liederen zingen. Dit keer niet ter voorbereiding op een dienst
maar zullen we verzoeknummers zingen. We zingen onder leiding van Marjanne Visscher in de Antenne. Het beloofd een leuk
uur te worden. Heb je zin om mee te zingen? Wees welkom!
Eric Halenbeek: De kerkenraad heeft Eric Halenbeek op zijn verzoek in verband met persoonlijke omstandigheden ontheffing
verleend uit het ambt van ouderling.
Bevestiging en afscheid ambtsdragers: De kerkenraad is blij te kunnen mededelen dat op zondagmorgen 18 juni we
Jolanda van ’t Erve, Sponturfwijk 34 als ouderling kerkrentmeester mogen herbevestigen. In dezelfde dienst worden de
aftredende ambtsdragers hartelijk bedankt voor hun inzet voor onze gemeente. Mocht u bezwaar hebben tegen het
herbevestigen van Jolanda van ’t Erve kunt u dit kenbaar maken voor 16 juni door een email te sturen
scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl. Verder is de kerkenraad blij dat er mensen bereid zijn gevonden om in de
gemeente te helpen. Er komt o.a. versterking bij de Commissie van Kerkrentmeesters van de Antenne, Gosse Posthumus
wordt taakgroep lid. Frans Barkman wordt lid van de taakgroep Pastoraat. Jannie Naber stopt als diaken, maar blijft nog een
jaar als diaconaal medewerker. Marja van Harten wordt sectieleider in Zuid Oost 1
VRIJWILLIGERS: Heel veel gemeenteleden vervullen een grote of kleinere taak binnen onze gemeenten of federatie. De
kerkenraad is dankbaar het vele werk wat er in alle geledingen wordt verricht. Elk jaar besluiten er weer gemeenteleden hun
taak neer te leggen en zo ontstaan er vacatures. Veel vacatures kunnen niet worden vervuld. Met name voor functies, die
voor een langere periode worden aangegaan is het moeilijk mensen te krijgen. De kerkenraad vraagt aan alle gemeenteleden
om er eens over na te denken weer een taak binnen de kerk op te pakken. Alleen met voldoende mensen kan de kerk haar
taak in samenleving goed uitvoeren. Laten we er met z’n allen voor zorgen, dat de kerk blijft boeien, groeien en bloeien.

Pastoraat in de vacaturetijd voor wijk Zuid Oost: Met het vertrek van ds. Bart Breunesse is er een leemte ontstaan in het
eventuele crisispastoraat in onze gemeente. Ds. J. van Dijk, ds. G.B. Huiskamp en ds. Karsten van Staveren zullen tijdelijk de
zorg van deze wijk op zich nemen. Zou je dringend behoefte hebben aan een pastoraal gesprek of zou je de gemeente op de
hoogte willen brengen van de mooie hoogtepunten van je leven neem dan contact op met één van bovengenoemde
predikanten. Zij willen gerust een stukje met jullie oplopen en met/voor jullie bidden. Vanaf 1 juli zal ds. G. Branddorff de
bezoeken op zich nemen.
Nacht van gebed: De nacht van 16 op 17 juni. Deze nacht van gebed organiseren we gezamenlijk vanuit de Christelijke
Gereformeerde Kerk, Evangelische Gemeente de Graankorrel, Protestante Gemeente Dedemsvaart i.w. en de Roomskatholieke Kerk. Dit jaar in het gebouw “de Schutse” bij de Brugkerk in Balkbrug (Zwolse weg 104) van 22.00 uur tot 6.00 uur.
We bidden steeds in blokken, het is ook mogelijk een deel van de nacht te komen. Afsluitend is er met elkaar een eenvoudig
ontbijt om 06.00 uur. Voor tijden en onderwerpen zie de flyer bij de ingang van de kerken.
Sectie Noord Oost 2: Wil jullie van harte uitnodigen om samen met ons te fietsen! We vertrekken zaterdag middag 24 juni
om 13.30 uur vanaf de van Dedemkerk en fietsen naar Gramsbergen waar we een bezoekje brengen aan de Mommeriete. Dit
is een traditionele brouwerij gevestigd in een eeuwenoud schippers café. Na de koffie is er een rondleiding en natuurlijk
kunnen wij ook een biertje proeven. Kom fiets en geniet met ons mee! Opgeven kan tot 16 juni bij: Margreet Smit
Smitties89@gmail.com tel. 617940
BBQ Wijk Zuidwest: Graag willen we de mensen uit wijk Zuid West uitnodigen voor een BBQ op woensdagavond 28 junii.
Het gaat om 18:30 bij het Kruispunt beginnen. We zullen met elkaar napraten over het afgelopen jaar en elkaar een goede
vakantie wensen. Je hoeft niets mee te nemen, voor alles wordt gezorgd. Aanmelden kan voor zondag 25 juni bij Lenie
Boeijenga, Jan Eijlander, Ronald de Jonge, Gerda Hofman of ds. Karsten van Staveren. We zullen een vrijwillige bijdrage
vragen om de kosten te dekken.
Dopen: Op 9 juli zal er weer de gelegenheid zijn om je kind te laten dopen of zelf gedoopt te worden. Het is goed en gezellig
om met andere ouders in gesprek te zijn over God, het geloof en de doop. Daarom zullen er de voorbereidingsavonden zijn
op maandag 26 juni en 3 juli. In juli zullen we met elkaar terugkijken op de doopdienst. Je kunt je aanmelden voor deze
avonden bij ds. Karsten van Staveren. dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425.
Pastoraat wijk Zuidoost: Met ingang van 1 juli is ds. G. Brandorff uit Hardenberg beschikbaar voor pastorale ondersteuning
in de wijk Zuidoost. Op dit moment werkt ds. Brandorff nog als predikant bij de Protestantse Gemeente in Raalte en in juni
hoopt hij vakantie te kunnen nemen. In de Samenspraak komt een nadere introductie van ds. Brandorff, wel maakt hij in de
maand mei alvast kennis met het wijkteam, de predikanten en de kerkenraad.
Cees Hendriks: Binnen onze 2 kerkelijke gemeenten worden steeds meer activiteiten samen georganiseerd. Toch gaat de
samenwerking niet altijd vlekkeloos. Er zijn op enkele gebieden verschillen in cultuur en organisatie. Deze verschillen zijn
vorig jaar expliciet tot uiting gekomen binnen de taakgroep Vieren. Cees Hendriks gaat dit onderzoeken en advies uitbrengen
aan de kerkenraad. Misschien wilt u ook nog iets meegeven aan Cees Hendriks. U kunt dit telefonisch doen: 06 55746410 of
via mail: chendriks871@freeler.nl
Nederlands Bijbel Genootschap: De plaatselijke werkgroep Dedemsvaart/Balkbrug zoekt versterking vanuit onze
gemeente. Onze belangrijkste activiteit is het organiseren van de jaarlijkse Bijbelquiz. In de aanloop daartoe komen we zo’n 23 keer bij elkaar. Wie heeft zin om mee te doen? Nadere informatie en opgave kan bij Anneke Lei, 852175 of bij ds.J.van Dijk,
617345.
Afwezigheid ds. Huiskamp: In verband met vakantie zal ik van 29 mei tot en met 25 juni niet beschikbaar zijn voor het werk
in de kerk. De collega’s zullen, waar nodig, het pastorale werk overnemen.
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.)

