Van Dedemkerk

07 mei 2017

09.30 uur Dienst in De Antenne
11.00 uur: Dienst in De Antenne
16.30 uur Kruimeldienst: ds. K. v. Staveren

De Antenne

09.30 uur: ds. G.B. Huiskamp
Liturgie: Ps.66:1,3;NLB 652;NLB 146a:1,3,5;NLB
23c:1,2,3,5;NLB 653:16,7; NLB 423; NLB 708:1,6
Schriftlezing: Nehemia 9:6-15 en Johannes 10:1
Thema: Jezus zegt: “Ik ben de deur”
11.00 uur EigenwijzZ: ds. K. v. Staveren
God kent jou vanaf het begin:
Psalm 139: 1,2,9, Onze Vader, Opwekking 710
Thema: #NoFilters
Schriftlezing:: Psalm 139 1-14
M.m.v. Gospelkoor Vision
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: Kindercollecte Rolstoelbus voor
Dappere Daan

19.00 uur - De Fontein: ds. G.B. Huiskamp
Liturgie:Ps.65:1;NLB 352;NLB
313:1,2,4;Gez.470:1,3,4(LbdK));NLB 708:1,6
Schriftlezing: Markus 4:35-41
Thema: De storm op het meer

Dienst in de Fontein

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: Kindercollecte Rolstoelbus voor
Dappere Daan
Kindercollecte: Rolstoelbus voor Dappere Daan
Collecteopbrengst 30-04: K&S voor het Hospice Dedemsvaart is € 366,84.
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
Kruimeldiensten 2.0: Geloven dat doen we samen! Je bent nooit te jong (of te oud) om te geloven. Vind je het leuk om met
je (klein)kind, van ongeveer 0 tot 6 jaar, een keer samen een halfuurtje te luisteren naar Bijbelverhalen, kinderliederen te
zingen en samen te bidden, dan kan dat. We beginnen om 16:30 in de Van Dedemkerk met een korte viering, waarna we met
oud en jong eventjes wat drinken in het Kruispunt. Zet de laatste datum alvast in je agenda: 7 mei
#NoFilter #Thema #EigenwijzZ: Zondag 7 mei a.s. staat EigenwijzZ volledig in het thema van “filters”. Filters die ons leven
mooier maken, althans mooier laten lijken. Deel jij ook de minder mooie kanten van jezelf, op sociale media en met God? Ds.
Karsten van Staveren is de voorganger in de dienst, de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Gospelkoor Vision uit
Vriezenveen en we beginnen om 10.30 uur, met koffie! Om 11.00 uur zal de dienst beginnen, met kinderoppas voor de
kleintjes en een leuke dienst voor jou!
Ontmoetingsgroep: Maandag 8 mei vanaf 20.15 uur komen we in de Fontein zaal 2 dit seizoen voor de laatste keer bijeen.
En zoals beloofd zal er iets lekkers bij de koffie/thee zijn.
Fietstocht: Op zondag 21 mei organiseert wijk Noordwest een fietstocht voor iedereen. We vertrekken na de kerkdienst en
de koffie is om ongeveer half 12. De tocht is ongeveer 25 km. lang. Wilt u zelf eten en drinken meenemen? Bij erg slecht weer
gaat de tocht niet door. Opgave van te voren is gewenst, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Dat kan bij:
Janny de Boer, tel: 613096 of e-mail: jgdeboer@hotmail.com

