De Antenne

10 juni 2018

9.30 uur: ds. K. van Staveren, dienst van Schrift en Tafel
Liturgie: NLB 968: 1,2,3,5, NLB 130c, NLB 304, NLB 388,
NLB 969
Schriftlezing: Marcus 3:20-35
Thema: “God’s samengesteld gezin.”

Van Dedemkerk

09.30 uur: De Antenne

Collecten: in de dienst: KIA/Werelddiaconaat
bij de uitgang: PKW
19.00 uur: De Fontein

19.00 uur: mw. ds. G.M. Arends, uit De Krim, dienst van
Schrift en Tafel
Liturgie: Ps 84: 3,4,6, EVL 246: 1,2, NLB 762: 1,3,6,
Lied 381: 1,2, EVL 364, Lied 146a: 2,5,7
Schriftlezing: Nehemia: 1: 1 t/m 11 en 2: 1 t/m 8, 16 t/m 20
en 3: 33 t/m 38
Collecten: in de dienst: KIA/Werelddiaconaat
bij de uitgang: PKW

Kindercollecte: 2e kwartaal 2018: Onderwijs en bescherming voor kwetsbare kinderen in Cambodja
Collecteopbrengst 3 juni: PKW € 458,71, K&S € 391,23 en verjaardagsfonds € 28,00
Zondag 10 juni – Werelddiaconaat collecte; Bijen houden biedt jongeren toekomst: Veel jongeren die in Guatemala tot
de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford,
partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkers opleiding of
een opleiding textiel bedrukken. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een
eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Helpt u mee om deze collecte tot een
succes te maken?
VAN DEDEM MARKE: Naast de weeksluiting op zaterdagavond (19.00 uur) in De Meent is er op zondag 17 juni om 10.00
uur in Het Baken een avondmaalsviering. Wees welkom.
Bloemengroet bij 2 ochtenddiensten: We merken dat mensen de bloemen van de kerk erg weten te waarderen. Alle
mensen hartelijk bedankt voor het rond brengen van de bloemengroet bij onze gemeenteleden. Toch hebben we vragen
gekregen over de bloemengroet als er 2 ochtenddiensten zijn in verschillende kerken. Als er in de ochtend 2 kerkdiensten zijn,
staan de bloemen in de kerk waar de eerste ochtenddienst van 9.30 plaats vindt. Dit zijn meestal de meer traditionele
diensten. In beide diensten zullen vooraf aan de dienst de namen te zien zijn van de mensen die bloemen van de kerk
ontvangen.

BHV-ers gezocht: Om de persoonlijke veiligheid van een ieder tijdens onze kerkdiensten zoveel mogelijk te kunnen
waarborgen zijn wij op zoek naar mensen die gedurende de zondagsdiensten door ons kunnen worden ingeschakeld als
BHV-er. Er zijn nu vaak te weinig BHV-ers aanwezig tijdens een kerkdienst of ze zijn bij ons niet bekend. Bent u BHV-er of
heeft u interesse om BHV-er te worden? Meldt u dan aan bij Dick Bakker, Dick.bakker@ziggo.nl, tel. 06-13290968 of Derk
Zwiers. Kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl of tel. 0523-614123 (alleen ’s avonds).
Functionaris Gegevensbescherming gezocht: Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) in werking. Deze wet heeft tot doel ons als burgers te beschermen tegen inbreuken op onze privacy. Ook onze
kerkgemeenschap moet aan deze wetgeving voldoen. De colleges van kerkrentmeesters hebben geconstateerd dat het
naleven van deze wet dusdanig belangrijk en veelomvattend is dat bestaande collegeleden dit ‘er niet maar zo even bij
kunnen doen’. We zijn dus op zoek naar mensen die ons willen versterken door alleen deze specifieke taak als, functionaris
gegevensbescherming, op zich te nemen. Hebt u kennis van het onderwerp en/of interesse? Meldt u dan aan bij Derk
Zwiers. Kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nlof tel. 0523-614123 (alleen ’s avonds).
Vergadering KKR: Op woensdag 23 mei heeft de KKR vergaderd. De nieuwe beroepingscommissie is bijna rond. Er moet
nog een solvabiliteitsverklaring worden aangevraagd door de Antenne. Op 17 juni is in de ochtenddienst de afscheidsdienst
van de ambtsdragers, diaconale medewerkers en sectieleiders. Ook vinden de (her)bevestigingen plaats van de nieuwe
ambtsdragers. De kerkenraad is erg blij dat er nu voldoende diakenen zijn voor een minimale bezetting. Ook zijn er
gemeenteleden bereid gevonden om deel te nemen aan de taakgroep fusie. Toch zijn er nog vacatures, de kerkrentmeesters

van de Van Dedem hebben nog behoefte aan 1 en het liefst 2 ouderlingen-kerkrentmeesters. Pastoraat is nog op zoek naar 2
sectieleiders.
Bevestiging en afscheid ambtsdragers: De kerkenraad is blij te kunnen mededelen dat in de ochtenddienst van 17 juni
Bernadien Brinkhuis, Langewijk 368 als diaken mogen bevestigen. Leny Nijboer, Langewijk 278 zal op een ander moment als
ouderling taakgroep vieren worden bevestigd. Er zijn ook een aantal gemeenteleden die op 17 juni worden herbevestigd in
hun functie; Johan Kuiper, Mulderij 6 als ouderling kerkrentmeester, Evelien Krol, Prins Bernardstraat 34 als diaken, Frits
Linde, Noord Stegeren 30 als diaken, Margreet Kuiper, Mulderij 6 als diaken. In dezelfde dienst worden de aftredende
ambtsdragers, sectieleiders en diaconale medewerkers hartelijk bedankt voor hun inzet voor de gemeente. Mochten er
bezwaren zijn tegen de (her)bevestiging van genoemde ambtsdragers kunt u dit doorgeven aan scriba.vandedem@pkndedemsvaart.nl of contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad voor 15 juni.
Opendeur -en Zangdiensten: Op 24 juni is er een Opendeur dienst in de Van Dedemkerk, aanvang van de dienst is 19.00
uur en vanaf 18.50 uur is er samenzang. In deze dienst hoopt voor te gaan ds. M. Develing uit Nieuwleusen en ook werkt het
kinderkoor Eigen Wijs o.l.v. Annemiek Nuvelstijn mee. Het thema van de dienst is: Door het water. We hopen dat ook u zal
komen deze avond.
Liederenlijst voor de Opendeur -en Zangdiensten: Wij als commissie willen graag samen met u een liederenlijst
samenstellen. Wij vragen u [enkele] lievelingsliederen door te geven. Zet duidelijk op papier welk nummer en uit welke bundel
het lied komt. De briefjes kunt u t/m zondag 24 juni deponeren in de dozen bij de uitgangen van beide kerken. De liederen
worden o.a. gebruikt in de dienst van augustus en later in een Opendeur - of Zangdienst.
Dopen: 15 juli zal er weer de gelegenheid zijn om je kind te laten dopen of zelf gedoopt te worden. Deze dienst zal geleidt
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
BELANGRIJKE WIJZIGING: vanaf 1 juni is het kerkelijkbureau de antenne gevestigd op Rozenheim 79,
Mw. Anna Pouls-Kerkdijk, tel 0523 615998, Mail kerkelijkbureau.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl
Verzoekplatenprogramma: dinsdagmorgen vanaf 10.30 uur wordt weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma voor de
luisteraars van kerkomroep en kerktelefoon uitgezonden. Het is een week later dit in verband met de boottocht van de
kerk. Het programma is dan, maar ook later te beluisteren op www.kerkomroep.nl en wordt deze keer gepresenteerd door
Ben Harms. Verzoekjes, een felicitatie of zomaar een lied wat u graag wilt horen kunt u opgegeven bij Jannie Prinsen op
telefoon 0523 612644 of per e-mail: aartprinsen@hotmail.com.
Beheer: Vanwege overlast van groepjes hangjongeren rond de Van Dedemkerk, vooral 's avonds en 's nachts, zijn er borden
geplaatst bij de toegangspaden van de kerk, met de tekst "verboden voor onbevoegden". Ook het hek achter de kerk zal
vaker dicht zijn. Door deze voorzieningen hopen we de overlast te beperken. Op verzoek van bezoekers van het Kruispunt
hebben we beugels geplaatst in de toiletten. Voor ideeën of vragen kunt u contact op nemen met Chris Deen 06 1273 6118 of
Jan Boertjes 06 2415 0959, Kerkrentmeesters Van Dedemkerk.
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het juli/augustus nummer van de Samenspraak is zaterdag 16 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?

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.)

