De Antenne

6 mei 2018

09.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds. P. Lindhout
Liturgie: NLB 280: 1, 2, 3, 4;Ps 66: 1, 2, 3; NLB:841: 1, 2;
NLB 611; NLB 350: 1, 2, 3, 7; NLB 630: 1, 3; ELB 465; Psalm
68: 7
Schriftlezing: Genesis 6: 5-13, 8: 1-14: 1 Petrus 3: 18-22
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: K&S/Zending-PDZ

19.00 uur: dienst in De Fontein

19.00 uur - De Fontein: ds. G. Zijl, Lemele
Liturgie: ELB 226; NLB 978 1, 4; ELB 384; NLB 939: 1, 2, 3;
NLB 139b: 1, 2 ;(Slotlied); ELB 212.
Schriftlezing: Ps. 40: 1 t/m 6 (NBV) Mc. 3: 1 t/m 6 en Mc. 1:
40 t/m 45
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: K&S/Zending-PDZ

Kindercollecte: 2e kwartaal 2018: Onderwijs en bescherming voor kwetsbare kinderen in Cambodja
Collecteopbrengst 29-4: PKW: € 403,83; K&S: € 352,31
Wijk Noordwest: Voor de wijk Noordwest is pastorale ondersteuning gevonden in de persoon van ds. J.A. Wegerif uit
Nijverdal. Ds. Wegerif is emeritus predikant en heeft er zin in pastorale ondersteuning te bieden. Ds. Wegerif is bereikbaar via
email: ds.Wegerif@xs4all.nl of tel. 0548-769007 of 06-48245607.
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 9 mei van 19.00 tot 19.45 uur in De Fontein.
Studieverlof ds. Karsten van Staveren: Vanaf 16 april tot en met 6 mei zal ik gebruik maken van 3 weken studieverlof, die
een predikant een keer in de vijf jaar mag opnemen. Het zal een tijd van studie en bezinning zijn. In deze tijd zal ik niet
beschikbaar zijn voor het werk van de kerk.
Taizé: Dinsdag 8 mei gaan we weer Taizéliederen zingen. We zullen de liederen meerstemmig oefenen. Heb je zin om een
keer te komen zingen? Je bent van harte welkom van 18.45 tot 19.45 uur in de Antenne.
Afscheidsdienst ds. Huiskamp: Op zondag 13 mei neemt ds. Huiskamp na 28 jaar afscheid als predikant van de kerkelijke
gemeente in Dedemsvaart. De afscheidsdienst begint om 09.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om afscheid te nemen van
ds. en mevrouw Huiskamp.
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het juninummer van De Samenspraak is zaterdag 12 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 onderwerp regel de titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?
Beroepen ds. Zondag: De kerkenraad heeft de gemeente gehoord over het voorgenomen besluit om ds Jonathan Zondag te
beroepen. Komende week wordt het beroep formeel uitgebracht. Ds. Zondag wil graag kennismaken met de gemeenteleden,
taakgroepen en kerkenraad. Op donderdag 17 mei komt ds. Zondag naar Dedemsvaart. Het programma wordt op dit moment
vorm gegeven, waarbij we proberen uit te zoeken hoe de bijeenkomst van Kerk en Israël in samenwerking met Jubal in De
Antenne in te plannen is in het programma.
Activiteitencommissie: Wij als activiteiten commissie hebben u in een mail of via de nieuwsbrief uitgenodigd voor een
quizavond . Er werd vaker naar een definitieve datum gevraagd. We hebben inmiddels voor deze avond een datum vast
gesteld en wel op vrijdagavond 12 oktober 2018 in “De Fontein” aan de Hoofdvaart. Deze datum valt een week voor de

herfst vakantie in de regio noord. Er hebben zich al een aantal opgegeven voor de quiz, maar er is nog een beperkte opgave
mogelijkheid. Dus wil je als team meedoen, wees er dan snel bij.
Hongarije: Op de site van de Dedemsvaartse courant wordt aandacht besteed aan de reis naar onze zustergemeente uit
Kisoroszy.
Cantorij: Oproep aan iedereen die het leuk vindt om te zingen. De cantorij is opzoek naar tenoren maar ook de andere

secties vragen om versterking. Als u twijfelt kom een keer kijken. We oefenen op woensdag avond van 18.45 uur tot 19.45 uur
in de Antenne. En u weet het zingen is ontspanning door inspanning. Het is zeker de moeite waard. Bij vragen neem
contact op met Eric Halenbeek 0523-611915.

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.)

