De Antenne
Dienst in de Van Dedemkerk

19.00 uur :
Dienst EigenwijzZ: tuin Van Dedemkerk
Dienst : De Fontein

05 juni 2016

Van Dedemkerk

09.30 uur : ds.B.Breunesse; in deze dienst wordt Vigo
Schlepers, Van Sandickstraat 7a gedoopt.
Liturgie: Lied 591 (Hemelhoog); NLB 218; Lied 79 (GoZ);
NLB 359 (staande); Lied 428 (Hemelhoog); Lied van het
Licht; NLB 361 vers 1, 2, 4 en 7; NLB 345 vers 1; NLB 840
Thema: Hoe kunnen we verder ...? Jezus heeft je
uitgekozen
Lezing: Galaten 1, 11-16
Collecten: 1e: Plaatselijk Kerkenwerk
2e: PKN/Roosevelthuis
19.00 uur:
EigenwijzZ dienst; tuin Van Dedemkerk: m.m.v. Root 7 en

ds. J.van Dijk
Thema: Leef als een lifter
De Fontein: ds. B.Breunesse
Liturgie: Ps. 30 vers 1, 4 en 5; Lied 241 (ELB); Lied 302

(ELB); NLB 643 vers 1, 4, 5, 6 en 7; NLB 605; NLB 416
Lezing: Numeri 12, 1-16 en Lucas 7, 11-17
Thema: Er is leven na de dood
Collecten: 1e: Plaatselijk Kerkenwerk
2e: PKN/Roosevelthuis
Kindercollecte: Make-A-Wish Nederland
Collecteopbrengst 29 mei: PKW: € 429,60 K & S - Evangelisatie € 360,80
Van Dedemmarke: Naast de weeksluiting in De Meent op zaterdagavond (aanvang 19.00 uur) wordt er op zondag 12 juni om
10.00 uur een avondmaalsviering gehouden. Voorganger is ds. M. Oostenbrink. Wees welkom.
Rectificatie: Anders dan in de Samenspraak van juni vermeld staat, stopt Wim Vrieling niet met zijn ambt van sectieleider en
ouderling van de sectie Noord West. We zijn blij te kunnen melden dat hij er voor gekozen heeft om zijn periode te verlengen.
Openluchtdienst door EigenwijzZ - “Leef als een lifter” Durf jij te vertrouwen op andere mensen? Durf jij te geloven dat
God de weg voor jou bepaalt? Oftewel, durf jij te leven als een lifter? De dienst wordt gehouden op 5 juni in de tuin van de
Van Dedemkerk. We beginnen om 19.00 uur en we sluiten een uurtje later samen af met een hapje en een drankje! Graag
zien we je dan, met een eigen stoel of kleedje. En, bij slecht weer wordt de dienst verplaatst naar binnen.

Vakantie ds. G.B.Huiskamp: Van maandag 30 mei tot en met zondag 26 juni hopen we afwezig te zijn ivm vakantie.
Wanneer pastorale zorg gewenst is, kunt u een beroep doen op de dan aanwezige predikanten.
Afwezig: Maandag 6 juni is ds. Bart Breunesse afwezig i.v.m. de permanente educatie voor predikanten. U kunt, indien
gewenst, een beroep doen op de aanwezige collega’s
Op woensdag 8 juni houdt de Kerkenraad van de Van Dedemkerk een gemeente avond in De Fontein: De kerkenraad
gaat uitleggen hoe de gang van zaken tot nu toe gegaan is t.a.v. het zegenen van relaties anders dan tussen man en vrouw.
Omdat de kerkenraad worstelt met dit thema zouden we graag de mening van de gemeente willen horen. De gemeente mag
door middel van een anonieme stemronde aangeven hoe men over deze kwestie denkt. De uitslag van deze gemeenteavond
zal meegenomen worden in het definitieve besluit van de kerkenraad van de Van Dedemkerk. Ook zullen we spreken over de
veranderde dooppraktijk binnen de beide kerken. De kerkenraad wil deze avond van harte bij u aanbevelen. Om 19.45 uur
staat de koffie voor u klaar in De Fontein.
Yentil: Op woensdag 8 juni is het onze slotavond van het seizoen. Wij verzamelen ons dan om 19.00 uur met de fiets en in
sportieve kleding bij De Antenne. Het wordt vast weer een gezellige avond. Het nieuwe seizoen beginnen wij op woensdag 14
september.

Vrijwilligers gezocht voor activiteiten voor en met asielzoekers : Er is begonnen met de aanleg van het
asielzoekerscentrum Heemserpoort dat naar verwachting in september klaar zal zijn. Met het oog op de komst van de eerste
asielzoekers is er eind vorig jaar, vanuit het Diaconaal Platform Hardenberg een werkgroep gevormd met daarin meerdere
kerken uit de directe omgeving van het AZC Heemserpoort. Het doel van deze werkgroep is het voorbereiden, organiseren en
coördineren van verschillende activiteiten die aangeboden kunnen worden aan asielzoekers. Het meest concreet op dit
moment is:
* Activiteiten voor vrouwen
* Sportactiviteiten
* Tienergroepen (meisjes en jongens)
* Fietsenproject
* Mobiliteit (vervoer regelen, mensen wegwijs maken in de omgeving)
* Bijbelclubs (kerken hebben vaak clubs, proberen asielzoekers hierbij te betrekken)
Uiteraard zijn voor al deze activiteiten vrijwilligers nodig. Daarom wordt er op 15 juni a.s. van 19.00 tot 21.00 uur een
informatie-avond voor (potentiële) vrijwilligers gehouden. Meer informatie over deze avond volgt nog. Wilt u zich nu alvast
opgeven als vrijwilliger? Stuur dan even een mailtje naar dphsecretariaat@gmail.com en vermeld daarin uw naam,
emailadres en telefoonnummer(s).
Afscheid en bevestiging ambtsdragers: Op zondagmorgen 19 juni in dienst in de Van Dedemkerk nemen wij afscheid van
de aftredende ambtsdragers en mogen we de aantredende ambtsdragers bevestigen en verwelkomen. Wij nodigen u uit om
deze dienst mee te maken. Wanneer er geen wettige bezwaren zijn ingediend, worden als scriba voor Kerkelijk Centrum de
Antenne Maaike Hiemstra, als kerkrentmeester Derk Zwiers, Karin van Dijk wordt bevestigd als jeugdouderling, zij gaat dit
samen doen met haar man Marcel van Dijk. Marcel heeft zijn ambtsperiode verlengd met 2 jaar. Ook Jan Boertjes en Janny
Lok verlengen hun ambtsperiode met 2 jaar. Wim Vrieling verlengt zijn ambtsperiode ook, alleen kan hij niet op 19 juni
aanwezig zijn. In deze dienst nemen wij afscheid van verschillende ambtsdragers. Julia Schuurhuis wordt taakgroeplid van de
taakgroep Vieren. Zij wordt niet bevestigd als ouderling, zoals vermeld staat in de Samenspraak. We zijn heel dankbaar voor
al het werk dat de afscheid nemende ambtsdragers voor onze gemeente hebben gedaan, maar zijn ook dankbaar dat wij
mensen hebben gevonden die zich geroepen hebben gevoeld om dit mooie kerkenwerk samen met ons voort te kunnen
zetten.
Taizéviering : Op zondag 19 juni 2016 is er tijdens de avonddienst in De Antenne aan de Wilhelminastraat 3 een
gebedsviering in de stijl en de sfeer van Taizé. De viering is een meditatieve dienst, waarin liederen, gebed en stilte centraal
staan. Het thema van deze dienst is: ‘Wie mij wil volgen, moet niet alleen aan zichzelf denken…’
De kerk is open vanaf 18.30 uur en de viering begint om 19.00 uur. Wees welkom! Wil(t) jij/ u meer informatie over Taizé in
Frankrijk of Taizé in Dedemsvaart? Mail of bel dan naar het secretariaat van de werkgroep Taizé; Marthilde Visscher, 0523616815, taizededemsvaart@gmail.com

Openingstijden De Antenne: De vakantie periode begint weer, en dat heeft ook voor de openingstijden van de Antenne
gevolgen. Wij zijn niet alle dagen meer aanwezig, zoals in het jaarboekje staat. Wanneer zijn wij wel aanwezig.
Week 24, 25 ( 13 juni t/m 24 juni)
Week 26 t/m 30 ( 27 juni t/m 29 juli)
Maandagavond 18.30 t/m 22.00
Maandagmorgen 9.30 t/m 11.30
Dinsdagavond 18.30 t/m 22.00
Donderdagavond 18.30 t/m 22.00
Donderdagavond 18.30 t/m 22.00
Vrijdagmorgen 9.30 t/m 11.30
Namens alle medewerkers:

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.)

