Zondag 7 juni 2015
(Her)bevestiging ambtsdragers. Vandaag hopen wij te (her)bevestigen als ambtsdrager:
- Kirsten van Faassen-Jörgensen, Verdistraat 14 (diaken);
- Gert Dankelman, Het Bergje 10 (diaken);
- Janny Naber-Bredewout, Langewijk 33 (diaken);
- Gerda Hofman-Bijlstra, De Lisdodde 55 (ouderling taakgroep pastoraat);
- Henny Logtenberg-Borger, Vuile Riete 42 (ouderling taakgroep pastoraat);
- Fokko Batterink, Stegerensallee 53 (ouderling pastoraat Van Dedem Marke);
- Piet van Kesteren, Moerheimstraat 99 (ouderling taakgroep vieren);
- Margareth Joosten-Brands, De Klaverzuring 10 (ouderling taakgroep leren);
- Ger van Dijk, Ommerkanaal 23 (ouderling-kerkrentmeester);
- Henk IJmker, Moerheimstraat 95 (ouderling-kerkrentmeester);
- Huib Visscher, Kotermeerstal 4 (ouderling-kerkrentmeester);
- Ellen Kok-Veltink, Anton van der Horststraat 21 (ouderling-scriba kerkenraad).
Bevestiging ambtsdragers 14 juni. In de ochtenddienst van zondag 14 juni a.s. hopen wij te bevestigen als ambtsdrager:
- Harry Boertjes, Het Rak 2 (ouderling-voorzitter kerkenraad);
- Gert de Jong, Zaaimansakker 7 (ouderling-voorzitter kerkenraad).
Bevestiging ambtsdragers. De kerkenraad stelt voor om, als er geen gegronde bezwaren worden ingediend, eveneens in de
ochtenddienst van zondag 14 juni a.s. te bevestigen als diakenen: Marja Bouman-Van Keulen en Edy Bouman, De Tippe 8.
Bezwaren kunnen ingediend worden tot 9 juni 2015 bij Evelien Schreiber, scriba.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl.
Team Noord-Oost. Vandaag treedt dhr. Simon Drost terug als ouderling/sectieleider. Als team zijn we blij dat hij voorlopig
nog twee jaar aan wil blijven als sectieleider voor NO-3. Vanaf nu maakt hij als ouderling/sectieleider geen deel meer uit van
de kerkenraad, maar blijft dus sectieleider.
Vanavond vervalt de avonddienst in De Fontein omdat er tegelijkertijd een EigenwijZz-dienst is in de tuin van de
Van Dedemkerk. Vanzelfsprekend zijn de gemeenteleden die normaal gesproken de Fonteindiensten bezoeken van harte
welkom in deze EigenwijZz-dienst.
Opbrengst gezamenlijke collecten:
31 mei: Kerk & Samenleving/Werkgroep Evangelisatie: € 344,85; Plaatselijk Kerkelijk Werk/Onderhoud gebouwen: € 414,02.
Collecte voor Het Roosevelthuis. Het F.D. Roosevelthuis maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal
Vakantiewerk. In samenwerking met en steun van de Protestantse Kerk biedt Het Roosevelthuis vakantiemogelijkheden aan
voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. Maar het
Roosevelthuis is volledig verouderd en aan vernieuwing toe. Daarom is besloten het F.D. Roosevelthuis en het
conferentiecentrum Hydepark op het landgoed Hydepark te vervangen. Ter ondersteuning van deze nieuwbouw is de collecte
van vandaag bestemd voor Het Roosevelthuis.
Op de Fiets voor een Fiets! Vandaag wordt er een mooie fietstocht gehouden voor de gehele gemeente. We vertrekken na
de kerkdienst rond 12.00 uur vanaf De Antenne, nadat we daar eerst koffie hebben gedronken. Onderweg kan op een
rustplaats de zelf meegebrachte lunch genuttigd worden. De route is 30 km of 20 km. Per persoon wordt een bijdrage
gevraagd van minimaal € 2,00 voor de actie van het Werelddiaconaat: Geef een fiets aan een gezondheidswerker in
Kenia! Team Noord-Oost hoopt dat velen op de fiets stappen voor een fiets!
Vakantie ds. Huiskamp. Ds. Huiskamp is met vakantie van 5 juni t/m 5 juli. Wanneer bijstand in het pastoraat wordt gewenst,
kan men een beroep doen op een van de andere predikanten.
Ds. Breunesse afwezig. In verband met de permanente educatie voor predikanten is ds. Breunesse deze week niet
bereikbaar voor gemeentewerk, alleen in noodgevallen. Deze week is in principe gereserveerd voor het schrijven van een
paper over ‘de pastor als ethicus’. Sommige gemaakte afspraken gaan gewoon door.
Studieverlof ds. Van Staveren. Op donderdag 11 juni zal ds. Van Staveren op studieverlof zijn in Amsterdam.
Avondmaalsviering Van Dedem Marke. Naast de weeksluitingen op zaterdagavond (19.00 uur) is er op zondag 14 juni om
10.00 uur een Avondmaalsviering in Zorgcentrum Van Dedem Marke - zaal De Meent. Allen welkom.

Collecte Kerk & Samenleving zondag 14 juni. De werelddiaconaatcollecte is bestemd voor de steun aan het project
Bike4Care van CooP-Africa. In Kenia kan de fiets levens redden. Veel inwoners van het platteland wonen ver weg van een
gezondheidscentrum. Gelukkig komt de zorg naar hen toe. Ruim 800 vrijwilligers van de gezondheidscentra gaan naar de
afgelegen dorpen toe. Dat doen ze lopend. Met een fiets zouden ze veel meer mensen veel sneller kunnen bereiken.
Kerk in Actie steunt partnerorganisatie CooP-Africa, die er via Bike4Care voor zorgt dat 800 vrijwilligers een fiets krijgen en
hen leert hoe ze de fiets moeten onderhouden. Uiteindelijk kunnen ze zelfs sparen voor een fietsambulance.
Kruimeldienst 2.0. Geloven dat doen we samen! Zou je het leuk vinden om met je (klein)kind van ongeveer 0 tot 6 jaar, een
keer samen een halfuurtje bezig te zijn met het luisteren naar de verhalen van God, kinderliederen te zingen en samen te
bidden, dan kan dat. Zondag 14 juni is er alweer de laatste kruimeldienst van dit seizoen. We gaan met zijn allen op reis,
vergeet daarom niet je tasje, rugzak of grote koffer mee te nemen voor alles wat je nodig hebt als je op vakantie gaat. Dit wil
je niet missen! We beginnen om 16.30 uur in de Van Dedemkerk, daarna is er voor jong en oud wat te drinken in
Het Kruispunt.

Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u, bij voorkeur digitaal, inleveren voor woensdag 18.00 uur bij René Grijsen, De Magnolia
42, tel. 613632, of via e-mail op: pkn.nieuwsbrief@gmail.com. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

