De Antenne

12 mei 2019

09.30 uur: ds. K. v. Staveren

Van Dedemkerk

09.30 uur: Dienst in De Antenne

Liturgie: NLB 146a:1,2,7 (Laat ons nu vrolijk zingen), HH 540
(In de morgen), NLB 794 (Gods zegen bidden wij je toe), NLB
738 (Kom zing het lied van Eva), NLB 685 (Geest van God,
zo vol van liefde)
Schriftlezing: Handelingen 9: 36-43
Thema: “Het draait niet om het krijgen van kinderen”.
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Diaconie
(Her)bevestiging van Jan van der Sluis, Gerrit Hofman en
Jenny in het college van kerkrentmeesters
19.00 uur: Dienst in De Fontein

19.00 uur - De Fontein: ds. G.G. Rohaan, Bergentheim
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Diaconie

Kindercollecte: 2e kwartaal - Kinderen bevrijden uit de slavernij in de visserij - Ghana
Collecteopbrengsten: PKW € 458,33 K&S € 434,00 en verjaardagsfonds € 235,70
Bevestigen ambtsdragers: De kerkenraad is blij te kunnen mededelen dat in de ochtenddienst van 12 mei Jan van der Sluis
Nieuwewijk 67, Gerrit Hofman Lisdodde 55 als ouderling kerkrentmeester Van Dedem en Jenny van Essen-Withaar Langewijk
68 als kerkrentmeester Van Dedem worden bevestigd.
Basiscatechese: Hallo jongens en meiden van groep 8. Zondag 19 mei is er weer basiscatechese alleen voor groep 8! We
gaan dan aan de slag voor de overstapdienst. We hopen dat jullie met z’n allen komen, zodat we er een mooie dienst van
kunnen maken. Tot dan Alida, Jolanda en Astrid. Groep 7 kan dan gewoon naar de kinderkerk. En ook voor de tieners is er
weer jeugdnevendienst.

Studiedag: Op maandag 13 mei as. zal ds. G. Brandorff afwezig zijn i.v.m. zijn deelname aan de studiedag "Mozes in
Saksenland" in Hellendoorn.
Gemeenteavond: Op 22 mei houden we een gemeenteavond in De Antenne, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Tijdens
deze avond zullen we de gemeente informeren over de stappen die we als kerkenraad genomen hebben en nog moeten
nemen op weg naar de fusie van onze gemeenten. Het stappenplan tot aan de fusie, beleidsplan en de plaatselijke
regelingen, zullen aan de orde komen. Als kerkenraad willen wij ook de gemeente horen over het principe besluit dat de
kerkenraad heeft genomen om zo snel mogelijk toe te werken naar een fusie. We zullen hiervoor tijdens de gemeente avond
kort uit elkaar gaan waarbij de gemeenteleden (hervormd en gereformeerd afzonderlijk) zich uit kunnen spreken over de weg
die naar de fusie leidt. Daarbij willen we door middel van een stemming de gemeente vragen of ze de kerkenraad steunen op
de ingeslagen weg. Dit is ook het moment waar we graag uw vragen, opmerkingen, kanttekeningen en feedback willen horen,
zodat we het mee kunnen nemen in de stappen die leiden tot het definitieve besluit. Het definitieve besluit tot een fusie zal
plaatsvinden op een gemeenteavond die in oktober wordt georganiseerd. Gemeenteleden die niet in staat zijn om op 22 mei
naar de gemeente avond te komen, maar toch graag hun mening over de fusie, kenbaar willen maken, mogen dit mailen naar
scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl De kerkenraad zal ook deze mening meenemen in het verdere fusie proces. U
wordt van harte uitgenodigd voor deze gemeenteavond.
Kerk en Israël: Op woensdagavond 22 mei organiseert de commissie kerk en Israël de laatste bijeenkomst van dit seizoen.
Welkom in De Fontein, Hoofdvaart 7. Aanvang 19.30 uur. Spreker is dhr. David van Wijck van de stichting Israël en de bijbel.

De Bijbel is een Joods Boek, geschreven door Joodse profeten en apostelen. Het waren Joodse geleerden die Gods Woord
nauwkeurig hebben overgeschreven en van generatie op generatie hebben overgeleverd. Daarom wil de stichting Israel en de
Bijbel aan Joodse mensen hun Bijbel teruggeven. Maar ook de Messias van Israël, is uit Israël voortgekomen en dat mogen
we nooit vergeten.
Werkgroep 40-dagenboekje: Hartelijk dank voor uw giften als bijdrage voor het maken van het 40-dagenboekje. We
ontvingen hiervoor een bedrag van € 288,10. Ook voor de mooie opbrengst van de spaardoosjes heel hartelijk dank. De
spaardoosjes brachten het mooie bedrag van € 584,20 op. Dit bedrag wordt overgemaakt naar Kerk in Actie en is bestemd
voor de verschillende projecten die we tijdens de 40-dagentijd onder uw aandacht hebben gebracht. Nogmaals onze hartelijke
dank. Namens de werkgroep 40-dagenboekje.
Open Huis en Tuin wijk Zuid West: Als sectieteam zochten we naar een mooie manier om elkaar op een informele manier
weer eens te ontmoeten. Op zondag 2 juni willen we bij mooie weer een Open Huis en Tuin moment organiseren bij Gre
Weits, Hoofdvaart 57. Na de kerkdienst willen we daarom ook de wijkgenoten uitnodigen om elkaar te leren kennen onder het
genot van een hapje en een drankje.
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.

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.)

