De Antenne

5 mei 2019

09.30 uur: ds. J. Zondag

Van Dedemkerk

09.30 uur: Dienst in De Antenne

Liturgie: Lied 103E (3x): Bless the Lord; ELB 420: Als je bidt,
zal Hij je geven: ELB 247: In Gods overwinning; ELB 389:
Maak mij een vredestichter; Lied 871: Jezus zal heersen waar
de zon; ELB 125: Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft; Lied
708: 1 en 6 Wilhelmus
Schriftlezing: Joël 4: 9-13; Efeze 6: 10-17

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Noodhulp/vluchtelingen
19.00 uur: Dienst in De Fontein

19.00 uur - de Fontein: ds. J.D.Th. Wassenaar
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Noodhulp/vluchtelingen

Kindercollecte: 2e kwartaal - Kinderen bevrijden uit de slavernij in de visserij - Ghana
Collecteopbrengsten: Stille Week + Pasen: PKW: € 772,63 en K&S: € 701,37. 28-4: PKW: € 474,59 incl. €152,01 opendeur
en K&S: € 356,58.
Grote kerkenraadsvergadering 24 april: Tijdens deze vergadering is de jaarrekening van 2018 van het College van
Diakenen en CvK van De Antenne toegelicht, besproken en vastgesteld. De jaarrekening van CvK van de Van Dedem wordt
besproken in de volgende vergadering. Een externe party heeft de wettelijke controle niet goed uitgevoerd. Het stappenplan
tot aan de fusie is besproken, aangepast en vastgesteld. Daarna zijn de plaatselijke regelingen zoals ze na de vorige
vergadering zijn opgesteld, na een aantal kleine aanpassingen, vastgesteld. Het beleidsplan van onze gemeente is onder de
loep genomen. Daarbij hebben we geconcludeerd dat het beleidsplan aangepast moet worden en dat er meer gewerkt moet
worden vanuit onze visie. In de volgende vergadering wordt het beleidsplan opnieuw besproken. Daarna hebben beide
kerkenraden apart van elkaar zich unaniem uitgesproken voor een fusie tussen onze kerkelijke gemeenten. We hebben
hierover een principe besluit genomen. Daarna is de gemeente avond van 27 maart geëvalueerd en de opzet van de
gemeente avond van 22 mei besproken.
Zondag 5 mei –Noodhulpcollecte Kerk in Actie: Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Syrië Na een uitzichtloze
burgeroorlog sinds 2011 ligt Syrië in puin. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel
en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt.
Samen met Kerk in Actie steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen.
Zolang zij zich inzetten laten we hen niet met lege handen staan. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
Oproep voorjaarsschoonmaak De Antenne voor de volgende dagen: Maandagmorgen 6 mei van 09.00 - 12.00 uur;
dinsdagmorgen 7 mei van 09.00 - 12.00 uur en op donderdagmorgen 9 mei van 09.00 - 12.00 uur. Mensen kunnen zich
opgeven in de keuken van De Antenne waar een lijst ligt of bij Bert ten Brinke, kosters.antenne@gmail.com.
Taizéliederen zingen: I.v.m. de meivakantie vindt het Taizéliederen zingen plaats op dinsdag 7 mei van 18.45 - 19.45 uur in
de kerkzaal van De Antenne. Heb je een lied dat je graag zingt, geef dit dan alvast door via taizédedemsvaart@gmail.com.
Een ieder is van harte welkom.
Verzoekplatenprogramma: 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 Ben Harms. 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:
aartprinsen@hotmail.com.
Spreekuur gemeenteleden: Op woensdag 8 mei vergadert het Moderamen in De Antenne. Vooraf aan deze vergadering is
er vanaf 19.00 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.

Werkgroep Hongarije: Tijdens de voorjaarsmarkt op zaterdag 11 mei is ook de werkgroep Hongarije weer met een stand
aanwezig. Net als in andere jaren kunt u weer heerlijk soep (snert & goulash soep) en gehaktballen bestellen, die u tijdens de
markt kunt afhalen. De soep kost € 5,00 per liter en € 2,50 per ½ liter. De gehaktballen € 6,00 (4 stuks) of € 8,00 (6 stuks).
Bestel formulieren liggen bij de ingangen van de kerken! We hopen op een mooie opbrengst, waarmee we een deel van de
kosten kunnen betalen van het bezoek dat een groep uit Hongarije in juli aan Dedemsvaart brengt. Telefonisch bestellen kan:
ook 06-41 10 03 66 (Engbert Lubbelinkhof). Ook hopen een aantal leden van de werkgroep privébezoeken aan Kisorsozi te
brengen, waarbij we op 12 mei ook een kerkdienst bij hopen te wonen en de contacten met de gemeente aan te halen.
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het juninummer van De Samenspraak is zaterdag 11 mei om 17.00 uur. S.v.p.
uw kopij voorzien van uw naam en telefoonnummer, zodat we in geval van vragen contact met u kunnen opnemen. U kunt
uw kopij aanleveren per email via de.samenspraak@gmail.com. De tekst graag in een Word bestand in de bijlage meesturen.
U kunt de tekst ook in beide kerken in de daarvoor bestemde bus (De Antenne) of postvakje (Van Dedemkerk) deponeren.
Wilt u in de onderwerpregel de titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?
Inzameling voor de voedselbank op voorjaarsmarkt: Tijdens de voorjaarsmarkt op 11 mei zal er ook een inzameling voor
de voedselbank Ommen-Hardenberg plaats vinden. Bij deze willen we u vragen uw steentje bij te dragen door 1 of meerdere
artikelen in te leveren bij het kraampje voor de voedselbank. Ze hebben op dit moment het meest de behoefte aan de
volgende artikelen; Broodbeleg, houdbare melk, pasta en pastasaus. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Activiteit Noord-West: Laatste activiteit van dit jaar voor noordwest 1, 2 en 3. Op 11 mei gaan we naar de fantasietuin in
Oldebroek. Vertrek 13.00 uur vanaf de van Dedemkerk. Opgave bij Gerry, Mieke, Joke en Aartje. Tot ziens.
Bevestiging: De kerkenraad is blij te kunnen mededelen dat er geen bezwaren zijn binnen gekomen tegen de bevestiging
van Jan van der Sluis, Nieuwewijk 67, Gerrit Hofman, Lisdodde 55 als ouderling kerkrentmeester Van Dedem en Jenny van
Essen-Withaar, Langewijk 68 als kerkrentmeester Van Dedem. De bevestiging vindt plaats in de ochtenddienst van 12 mei
Gemeenteavond: Op 22 mei houden we een gemeente avond in De Antenne, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Tijdens
deze avond zullen we de gemeente informeren over de stappen die we als kerkenraad genomen hebben en nog moeten
nemen op weg naar de fusie van onze gemeenten. Het stappenplan tot aan de fusie, beleidsplan en de plaatselijke
regelingen, zullen aan de orde komen. Als kerkenraad willen wij ook de gemeente horen over het principe besluit dat de
kerkenraad heeft genomen om zo snel mogelijk toe te werken naar een fusie. We zullen hiervoor tijdens de gemeente avond
kort uit elkaar gaan waarbij de gemeenteleden (hervormd en gereformeerd afzonderlijk) zich uit kunnen spreken over de weg
die naar de fusie leidt. Daarbij willen we door middel van een stemming de gemeente vragen of ze de kerkenraad steunen op
de ingeslagen weg. Dit is ook het moment waar we graag uw vragen, opmerkingen, kanttekeningen en feedback willen horen,
zodat we het mee kunnen nemen in de stappen die leiden tot het definitieve besluit. Het definitieve besluit tot een fusie zal
plaatsvinden op een gemeenteavond die in oktober wordt georganiseerd. Gemeenteleden die niet in staat zijn om op 22 mei
naar de gemeente avond te komen, maar toch graag hun mening over de fusie, kenbaar willen maken, mogen dit mailen naar
scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl. De kerkenraad zal ook deze mening meenemen in het verdere fusie proces. U
wordt van harte uitgenodigd voor deze gemeenteavond.
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. Vanwege de ruimte kunnen er 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.

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.)

