De Antenne

8 mei 2016

Van Dedemkerk

09.30 uur : ds.B.G.Breunesse
Liturgie: : Ps.27 :4,7; Lied 336 (Hemelhoog); Lied van het
Licht; Ps.31:1,4; NLB 360; NLB 433; NLB 791:1, 2, 3, 6.
Lezing: 1 Samuel 12: 19-24, Johannes 14: 15-21;
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/ Diaconie

Dienst in De Antenne

19.00 uur : Dienst in De Fontein

19.00 uur De Fontein: ds. B.G.Breunesse
Liturgie: Ps.98:1, 2; Lied 364 (ELB); NLB 747:1,8;

Ps.145: 1,3; NLB 518:1,5,7; NLB 713; NLB 405.
Lezing: Openbaring 19: 1-9 ,Openbaring 22: 6-21
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/ Diaconie
Kindercollecte: Make-A-Wish Nederland
Van Dedem Marke: Elke zaterdagavond wordt er een weeksluiting gehouden in zaal De Meent. Op zaterdag 14 mei om
19.00 uur wordt de Pinksterviering gehouden. Voorganger is drs. A. ten Brinke en het VDM-vrijwilligerskoor hoopt haar
medewerking te verlenen. Van harte welkom.
Collecteopbrengst 1 mei: PKW: € 430, 1 mei: K & S-Diaconie € 352,92
Dedemsvaart Natuurlijk: Helaas is de Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. niet aanwezig met een TOP2000 dienst op
Dedemsvaart Natuurlijk. Na heel veel inspanningen is het niet gelukt om voldoende muzikanten te vinden voor deze dag.
Wellicht volgend jaar... De dienst op Tweede Pinksterdag gaat dus niet door! Taakgroep Jongeren.
Diensten op 8 mei a.s.: In de Samenspraak staan voor zondag 8 mei 2016 om 9.30 uur,11.00 uur en 19.00 uur diensten
aangegeven. De dienst van 11.00 uur vervalt op deze zondag.
Ds. Karsten Van Staveren afwezig: In verband met de Taizéreis waaraan 28 mensen uit Dedemsvaart e.o. zullen meedoen, zal ds.
Karsten Van Staveren van 1 t/m 8 mei afwezig zijn. Als u in die tijd pastorale zorg van een predikant nodig heeft ,dan kunt u zich
richten tot een van de collega’s.

De Antenne-gemeenteavond: Een ruime meerderheid van de aanwezige gemeenteleden stemde in met het doopvoorstel,
voorgelegd aan de gemeente op 26 april jl. (het volledige voorstel staat in De Samenspraak van april). In De Samenspraak
van juni komt een verslag van deze avond. De kerkenraad neemt de uitslag van de avond, evenals de schriftelijke en
telefonische reacties mee in haar besluitvorming omtrent de wijziging van het doopprotocol. Iedereen bedankt voor
aanwezigheid en inbreng.
Reisje PCOB 18 mei a.s.: Omdat er nog plaats is in de bus, nodigen wij ook niet-leden , van harte uit om met ons mee te
gaan naar Emst. Er is o.a. demonstratie met roofvogels en een 3-gangen diner. Toeristische route over de Veluwe. Prijs €
35,00 .Inl. en opg.z.s.m. Jennie Veerbeek tel :613996 Hanny de Ronde tel:617370
Permanente Educatie ds. Karsten van Staveren: Op de donderdagen van 12,19, 26 mei en 2 juni zal ik druk bezig zijn met
een cursus “Presentatie voor voorgangers” in het nieuwe Hydepark te Doorn.
55+. : WIE GAAT ER MEE? Donderdag 19 mei gaan we op stap.We vertrekken niet om 11 uur,maar om 10.30 uur ! Er
kunnen nog mensen bij, het zou fijn zijn als de bus vol komt.Geef u op bij: Tjerkje.v.d.Meulen tel; 613643 of Ineke Hageman
tel:618899 We horen het graag!
Bloemenspecial: Op zaterdag 14 mei zal De Antenne van 13:00 tot 14:00 uur geopend zijn. We willen namelijk de mensen,
die op 15 mei belijdenis gaan afleggen van hun geloof, in de bloemetjes zetten. Daarbij hebben we uw hulp nodig: als u ook
vind, dat deze stap een bloemetje waard is, breng dan ook een bosje naar de kerk. Er zullen mensen aanwezig zijn , die ze in
ontvangst nemen en er mooie bossen van zullen maken.
Belijdenis: Met vreugde delen we mee, dat 8 mensen op 15 mei (1e Pinksterdag) in onze kerk belijdenis van hun geloof
willen afleggen.

Het zijn:
Annet Auf der Haar, De Prunus 62
Chris-Jan Vrieling, Eerste Oosterparklaan 92c, Utrecht
Derk van Dijk, Rheezerend 58
Erik Kamp, Reuverswerf 14
Arina Kamp-Both, Reuverswerf 14
Kiertina van Triest- Zomer, Hortensiastraat 41
Marith Koes, De Omloop 28, Balkbrug
Paul Hans, Haaksbergsestraat 116, Enschedé
We hopen dat het een hele feestelijke en mooie dienst zal worden. Aan hen zal het niet liggen. We hopen dat u allemaal
komt!
Belijdenisgroep: Maandag 9 mei komen we nog één keer voor de belijdenisdienst bij elkaar in de Antenne. Vanaf 19:30 uur
Yentil: Woensdag 11 mei a.s. is er weer een Yentil avond om 20:00 uur in De Antenne. Erna en Marie verzorgen deze avond,
met als onderwerp "Loslaten". Wij hopen op een mooie avond met elkaar.
Waarneming: Van 8 mei t/m 16 mei is ds.J.van Dijk niet beschikbaar. Voor pastorale bijstand kan een beroep worden gedaan
op de collega-predikanten.
Opendeurdienst: Op zondag 22 mei is er weer een Opendeurdienst in de Van Dedemkerk. Het thema is deze keer: “Als je
wacht op een email uit de hemel kun je lang wachten”. Voorganger is ds. P.E.G. Wiekeraad uit Uelsen [D.], en het Gospelkoor
“Nooit Alleen” uit Gramsbergen o.l.v. Marjan Snippe verleent haar medewerking.Vanaf 18.50 uur is er samenzang, de dienst
begint om 19.00 uur.
Boottocht: Dit jaar is onze boottocht op dinsdag 7 juni. In Meppel schepen we in en varen dan in de richting van Giethoorn.
Mis deze gezellige dag niet en geef u op bij : Koert Naber, tel. 614996 of Gerrit Jurjens, tel. 614617. De kosten zijn € 60.00
per persoon. Mailen mag ook naar dini@vanderhoekies.nl o.v.v. naam, adres en aantal personen.

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.)

