Van Dedemkerk

9 juni 2019

09.30 uur: ds. K. van Staveren
Liturgie: NLB 672: 1,3,6, NLB 675, Opwekking 638, You say,
HH 473, NLB 701, Shackles off my feet, NLB 912: 1,2,5,6
Thema: “Geloven is een teamsport”
Schriftlezing: vanuit de Bijbel gewone taal,
Handelingen 2: 1-6 en 1 Kor. 12: 4-12

De Antenne

09.30 uur: Van Dedemkerk

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Zending
19.00 uur: De Fontein: ds. J.A. Wegerif

19.00 uur: De Fontein

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Zending
Kindercollecte: 2e kwartaal - Kinderen bevrijden uit de slavernij in de visserij - Ghana
Collecte: 02-06 PKW € 385,64 en K&S € 470,87
Belijdenis: Vandaag zal Eline Grol, de Prunus 115, belijdenis van haar geloof afleggen. Wij zijn blij en dankbaar dat zij zich
door God geroepen weet om haar plekje in Gods familie in te nemen. Welkom in ons midden.
Zondag 9 juni –Collecte Pinksterzending; De Bijbel voor iedereen!: De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het
Chinese platteland waarvan 60% christen is en velen zijn analfabeet. Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van groot
belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de Witte
Yi ook een Bijbelvertaling in hun eigen taal. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de verspreiding van
de Bijbel op het Chinese platteland en zendingsprojecten wereldwijd. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
maken? Hartelijk dank!
Boottocht: Geef u nu op voor de boottocht van dinsdag 11 juni. De tocht leidt ons weer door de prachtige kop van Overijssel.
Deze tocht kost € 52,50 per persoon. De ruimte is beperkt, er kunnen 65 gasten mee aan boord. Dus, vol is vol. Opgave voor
deze gezellige dag kan bij: Koert Naber, tel. 614996 of Gerrit Jurjens, tel. 614617, Mailen mag ook
naar dini@vanderhoekies.nl o.v.v. naam, adres en aantal personen.
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het juli nummer van De Samenspraak is zaterdag 15 juni om 17.00 uur. S.v.p.
uw kopij voorzien van uw naam en telefoonnummer, zodat we in geval van vragen contact met u kunnen opnemen. U kunt
uw kopij aanleveren per email via 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 onderwerp regel de titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?

(her)bevestigen ouderlingen en diakenen: De kerkenraad is blij om bekend te maken dat we op zondag 16 juni in de
ochtenddienst ouderlingen en diakenen zullen (her)bevestigen. Mocht u gegronde bezwaren hebben tegen de
(her)bevestiging hebben van 1 van onderstaande gemeenteleden wilt u dit dan kenbaar maken bij de voorzitter (Maaike
Hiemstra) of scriba (Ellen Kok) voor zondag 9 juni. We hopen te bevestigen als ouderling, Johan Tinholt, Hazelaar 6, en als
diaken Auke van Garderen, Meerkoet 18. Herbevestigd in hun ambt worden Henny Logtenberg, Vuile Riete 42, Gerda
Hofman, De Lisdodde 55, Gert Dankelman, Het Bergje 10, Margareth Joosten, De Klaverzuring 10, Eddy en Marja Bouman
De Tippe 8, Drogteropslagen en Huib Visscher, Kotermeerstal 4.
Commissie Fondsenwerving, Service team bij op - en ontruimen woningen: Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het op - en
ontruimen van uw woning. Overtollige, maar herbruikbare goederen, brengen wij in op de jaarlijks te houden Fancy Fair. Ook
voor het afvoeren van niet bruikbare goederen in combinatie met het schoon opleveren van de woning, bieden wij ons aan
tegen een vooraf af te spreken tarief. U kunt hiervoor contact opnemen met: de heren D. Olde tel: 0523638569 of W. Nijboer
0523-616051. Voor het ophalen oude metalen, wasmachines etc. kunt u Freek Lamberink bellen 0523-614668.

Stuurgroep fondsenwerving verloting: Zijn er gemeenteleden die ons willen helpen met de lotenverkoop. Graag aanmelden
bij familie Brand, Lijsterstraat 12, tel. 638611. De trekking is tijdens de fancy fair op 24 augustus. De mensen die hun loten al
hebben verkocht graag strookjes en geld brengen op bovengenoemd adres.
Gesprekken rondom de doop: Op zondag 12 juli zal er weer de gelegenheid zijn om gedoopt te worden. Zou je zelf gedoopt
willen worden of je kind willen laten dopen, dan kunnen jullie je aanmelden bij ds. Karsten van Staveren
(dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl). Op maandag 1 juli en maandag 8 juli staan de gesprekken rondom de doop gepland.
Het is altijd mooi om met anderen een zinnig gesprek te voeren over geloven, kerk en doop.

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, Raveslootstraat 5, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

