De Antenne
10.30 uur: ds. G. Brandorff - Anders Kerken
m.m.v. EPN band
Thema: “Laat me”

Schriftlezing: Johannes 4: 1-30

8 april 2018

Van Dedemkerk

9.30 uur: ds. H. de Haan, den Ham
Liturgie: NLB 970: 1, 4; NLB 705: 1; ELB 501: 1, 2 en 3; Lied:
We gaan even uit elkaar; NLB 89: 3 en 6; ELB 232: 1 en 2;
NLB 637: 1, 2, 3 en 4
Schriftlezing: Mt: 24: 7-14 (NBV) en Mt: 28: 16-20

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Doel kindercollecte
19:00 uur: Dienst in de Fontein

19.00 uur - de Fontein: ds. G.B. Huiskamp
Liturgie: Ps. 27: 4 en 6; Gez. 281; Gez. 62; Gez. 485: 1 en 3;
Gez. 223: 1, 2, 3 en 4
Schriftlezing: Ruth 2

Collecten: in de dienst: PKW
Bij de uitgang: Doel kindercollecte
Kindercollecte: 2e kwartaal 2018: Onderwijs en bescherming voor kwetsbare kinderen in Cambodja
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. In deze tijd zal ik niet beschikbaar zijn voor het werk van de kerk.
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het meinummer van de Samenspraak is zaterdag 14 april om 17.00 uur. S.v.p. uw
kopij aanleveren per email: 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?
Beroepingscommissie: Door het emeritaat van ds. van Dijk en het aanstaande emeritaat van ds. Huiskamp ontstaat een
vacature bij de predikanten. Er is een solvabiliteitsverklaring voor de van Dedemkerk voor het aanstellen van een parttime
predikant. Na afronding van de jaarrekening hoopt ook een solvabiliteitsverklaring te worden verkregen voor de Antenne. Dit
hoopt de kerkenraad in juni af te ronden. Vooruitlopend hierop zoekt kerkenraad dan ook mensen die bereid zijn om zitting te
nemen in de beroepingscommissie en te zoeken naar een nieuwe predikant(e). De beroepingscommissie zal uit maximaal 10
personen bestaan, 5 uit beide kerken. In de beroepingscommissie zullen in ieder geval twee leden van de kerkenraad en bij
voorkeur twee leden van de vorige beroepingscommissie zitting nemen. Aanmelden kan bij de scriba,
via scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl
Bijbelkring Noord-Oost: De Bijbelkring met Desiree Prins komt a.s. maandag 9 april weer samen om 10.00 uur in de
Fontein. We bespreken dan de ontmoeting van Thomas met de opgestane Heer. Welkom!
Gemeenteavond 11 april - de Antenne: Op woensdagavond 11 april hebben we een gemeenteavond in de Antenne. Tijdens
deze gemeenteavond gaan we u verder informeren over de stand van zaken rond de fusie van onze kerkelijke gemeenten.
Daarnaast zal de beroepingscommissie vertellen over de stand van zaken, ze zullen uitleggen welke stappen zij tot nu toe
hebben gezet. De kerkenraad hoopt u hier te ontmoeten. Gemeenteavond, woensdag 11 april in de Antenne, 19.45 uur inloop
met koffie en start om 20.00 uur.
Uitnodiging Noordwest 1, 2 en 3 - Amerikaanse fuif: Op vrijdag 13 april om 18.00 uur in de Antenne. De
activiteitencommissie nodigt u hiervoor van harte uit. Opgave bij Jannie: koertnaber@gmail.com, Gerry:
gerryleffers41@gmail.com, Aartje: chambradedemsvaart@hotmail.com, Joke: hnsdn87@gmail.com of Mieke:
kollen85@gmail.com.
Bijeenkomst Kerk & Israël: Graven naar licht: De commissie Kerk & Israël Dedemsvaart organiseert maandag 16 april
2018 weer een interessante bijeenkomst. Mevrouw Guetta vertelt een bijzonder verhaal over de opgravingen van Megiddo en
Jeruzalem, de relatie tussen wetenschap en geloof, de ontdekking van de Messias, het bovennatuurlijke, de kracht van God
en de relatie Kerk & Israël. Iedereen die meer wil weten over dit onderwerp is 16 april welkom vanaf 19.30 uur in de Fontein,
Hoofdvaart 7 te Dedemsvaart.

Herhaalde oproep t.b.v. verjaardagfonds: Ondanks het gegeven dat zich inmiddels enkele mensen hebben aangemeld,
waarvoor onze zeer hartelijke dank, zijn wij nog steeds op zoek naar mensen die ons willen helpen bij het brengen en/of
ophalen van de enveloppen voor het verjaardagfonds van onze beide kerken. Momenteel zijn er nog 4 ‘wijken’ volledig vacant
voor zowel halen en brengen en 6 ‘wijken’ voor alleen halen. Wilt u helpen? Geef u dan zo spoedig mogelijk op via Derk
Zwiers, tel. 0523-614123 of per mail (voorkeur) naar kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl. U krijgt dan een
overzicht met de vacante wijken toegestuurd.
EigenwijzZ-dienst - herbereken route: Tijdens het leven gebeuren er soms dingen die je vooraf niet had verwacht, dingen
die je niet zo had “gepland”. Op zo’n moment moet je schakelen en de route even opnieuw uitstippelen. Herbereken route, het
thema van de komende EigenwijzZ-dienst. Ds. M. Rappold uit Emmen zal ons, aan de hand van de Bijbel, meenemen in dit
thema. We beginnen zondag 22 april om 10.00 uur met koffie, thee of iets fris, waarna om 10.30 uur de dienst begint.
Werkgroep Opendeur- en zangdiensten: Op zondag 22 april organiseert de werkgroep Opendeur- en zangdiensten een
opendeur dienst in de van Dedemkerk. Vanaf 18.50 uur zingen we samen enkele bekende liederen, de dienst begint om
19.00 uur. Voorganger is ds. J.D. Th. Wassenaar uit Hellendoorn, de muzikale invulling is dit keer van het Ommer
Mannenkoor o.l.v. Gezinus M. Veldman. Ook u bent van harte welkom.

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.)

