De Antenne
09.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

8 juli 2018

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds.K.van Staveren Overstapdienst
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Koningen 3: 4 -15
Thema: “Ik wens jou ”.
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: K&S/werkgroep Evangelisatie

19.00 uur: Dienst in de Fontein

19.00 uur: De Fontein ds. L.van Rikxoort, Heemse
Liturgie: Ps. 96: 1,2,3, Lied: 975: 1,2,3, Lied: 705: 1, Lied:
825: 1,2,5, EL: 390 ,Psalm 103: 9
Schriftlezing: Handelingen 17: 16 – 34
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: K&S/werkgroep Evangelisatie

Kindercollecte: 3e kwartaal 2018: Straatkinderen in Kampala Oeganda
Overstap deelnemers: Daan Kok, Amber Gort, Joelle van Ommen, Ivar Aalderin, Carlijn Zandbergen, Deean Schuurman,
Lieke van Wezel, Elvi ter Stege, Meike Kuik, Brent Leemhuis, Lotte Schuurhuis, Job Hoogeveen, Annemijn Boer maken de
overstap naar het vervolgonderwijs. Deze mijlpaal willen we met hen vieren.
Collecteopbrengst 1 juli: PKW 363,91 K&S € 298,29 dit is incl. Avondmaal van Dedem Marke , Verjaardag fonds € 1937,58
Zomervakantie ds. G. Brandorff: Zondag 17 juni t/m zondag 15 juli. Collega’s nemen waar.
Dopen: Zondag 15 juli zal er weer de gelegenheid zijn om je kind te laten dopen of zelf gedoopt te worden. Deze dienst zal
geleid worden door ds. Karsten van Staveren. Het is goed en gezellig om met andere ouders in gesprek te zijn over God, het
geloof en de doop. De cursusavonden zullen zijn op 2, 9 en 23 juli. Aanmelden kan bij ds. Karsten van Staveren.
Foto’s Boottocht: De foto’s van de boottocht worden op een later tijdstip getoond.
Koffiedrinken: Bij mooi weer op 15 juli is er koffiedrinken voor de dienst
Wijziging email adres van de Classis: Er zijn een aantal wijzigingen in de landelijke kerkstructuur. Dit staat beschreven in
‘kerk 2025’. Eén van deze wijzigingen is de samenstelling en functie van de Classis. De Classis Ommen is opgeheven en we
hebben nu een grotere classis. Bij een nieuwe samenstelling hoort ook een nieuw email adres. Het email adres van de classis
is de volgende: classisscriba-overijssel-flevoland@protestantsekerk.nl
Gelukwens bij de intrede van ds. J. Zondag; Wij ontvingen een uitnodiging voor de intrededienst van ds. Zondag op 15 juli a.s.
Helaas zijn wij dan in het buitenland en kunnen dus niet aanwezig zijn. Wij wensen jullie als gemeente en ds. Zondag in het
bijzonder een zegenrijke periode toe. Hartelijke groeten, ds. J.van Dijk

Openingstijden De Antenne: De vakantie periode begint weer, en dat heeft ook voor de openingstijden van de Antenne
gevolgen. Wij zijn niet alle dagen meer aanwezig, zoals in het jaarboekje staat.
Wanneer zijn wij wel aanwezig:
Week 28, ( 9 juli t/m 13 juli)
Maandagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur, Dinsdagavond 18.30 t/m 20.00 uur , Donderdagavond 18.30 t/m 23.00 uur
Vrijdagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur
Week 29 ( 16 juli t/m 20 juli)
Maandagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur, Dinsdagavond 18.30 t/m 20.00 uur, Woensdagavond 18.00 t/m 21.00 uur,
Donderdagavond 18.30 t/m 23.00 uur, Vrijdagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur
Week 30 ( 23 juli t/m 27 juli)
Maandagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur, Donderdagavond 18.30 t/m 23.00, Vrijdagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur,
Week 31 ( 30 juli t/m 3 augustus)
Maandagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur, Donderdagavond 18.30 t/m 23.00 uur, Vrijdagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur
Week 32 ( 6 augustus t/m 10 augustus)
Maandagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur, Donderdagavond 18.30 t/m 23.00 uur, Vrijdagmorgen 9.00 t/m 11.30 uur

Echtparenweek Overijssel/ Flevoland: Zoals elk jaar organiseert een groep van +/- 25 vrijwilligers, een echtparenvakantieweek voor gehandicapten in het Nieuw Hydepark te Doorn. (voorheen Roosevelthuis) Dit is een vakantiehuis voor
gehandicapten van de gezamenlijke diaconieën. Dit jaar zal dat zijn van 20 t/m 27 oktober 2018.. Wij stellen ons hierbij ten
doel de echtparen een onvergetelijke week te bezorgen, waarbij zowel de mindervalide partner geheel verzorgd wordt en de
“mantelzorgpartner” ontzorgd wordt, zodat ze beide kunnen genieten van een fantastische week. De kosten voor deze week
bedragen € 1150,-- per echtpaar. Dit is een heel bedrag en mocht het om financiële redenen nodig zijn kunnen wij als
diaconie bekijken of wij hierbij een tegemoetkoming zouden kunnen doen. Mochten er echtparen zijn die zich willen
aanmelden, dan verzoeken wij u een mail te sturen naar onderstaand mailadres zodat wij u een aanmelding en medisch
formulier op kunnen sturen. Mochten er nog vragen zijn dan horen we het graag via onderstaand mailadres, of kunt u contact
opnemen met Iwan Schuurhuis (06-25035689) E-mailadres: contact@rooseveltgroepoverijssel.nl
Bevestiging Leny Nijboer: In de ochtenddienst van 15 juli zal Leny Nijboer bevestigd worden als ouderling. Zij zal haar
talenten gaan inzetten voor de nieuwe opzet van taakgroep vieren, waarvoor we nog steeds een tweetal leden zoeken
Indeling van de wijken: Op de kerkenraad is gesproken over de indeling van de wijken en welke dominee de geografische
wijk op zich neemt. Ds. Prins wordt op 16 september bevestigd als predikant in Staphorst en stopt met haar pastorale
ondersteuning in Dedemsvaart. Afgesproken is om de geografische indeling te veranderen, als de derde predikantsplaats ook
is ingevuld. Dit betekent dat de pastorale ondersteuning door ds. Wegerif en ds. Brandorff nog een tijdje doorloopt. Ds.
Zondag gaat de wijk Noordwest op zich nemen, ds. Brandorff blijft in wijk Zuidoost en ds. Prins draagt wijk Noordoost over
aan ds. Wegerif. Ds. van Staveren blijft in wijk Zuidwest.
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