De Antenne

13 mei 2018

09.30 uur: Afscheidsdienst: ds. Huiskamp

Van Dedemkerk

09.30 uur: De Antenne

Liturgie: Ps.27:1,2;NLB 293;NLB 216;NLB 163a:3,4; lied van
het licht; NLB 350:1,3,5,7;NLB 982;NLB 416
Schriftlezing: Genesis 9:8-17 en Johannes 17:14-26
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Wrkgr. Hongarije
19.00 uur: dienst in De Fontein

19.00 uur - De Fontein: ds. L. Rikxoort
Liturgie: Ps. 98: 1 en 4; NLB: 906: 1; NLB: 906: 4 en 6; NLB
653: 1, 5 en 7; NLB: 747: 1, 7 en 8
NLB: 970: 1, 2 en 5
Schriftlezing: Johannes 15: 1-12 en 2 Petrus 3: 17 en 18
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Wrkgr. Hongarije

Kindercollecte: 2e kwartaal 2018: Onderwijs en bescherming voor kwetsbare kinderen in Cambodja
Collecteopbrengst 06-05: PKW € 381,87 K&S € 282,10 en verjaardagsfonds € 34,50
Hongarijereis: Na een intensieve week in en rond onze partnergemeente Kisoroszi, zijn wij (13 personen) bijzondere
indrukken en ervaringen rijker geworden, weer terug in Dedemsvaart. Onderdelen van het bezoek waren o.m. een speciale
dienst t.g.v. 25 jaar partnerschap, bezoeken aan de basisschool en de ‘kindergarten’ van Kisoroszi, een bezoek aan een
daklozenopvang in Budapest, een onvergetelijke wandeling in de bergen, een bezoek aan de synagoge van Budapest en vele
intensieve gesprekken met de Hongaarse gemeenteleden. – In De Samenspraak van juni verschijnt een uitvoerig reisverslag.
Beroepen ds. Zondag: De kerkenraad heeft de gemeente gehoord over het voorgenomen besluit om ds. Jonathan Zondag
te beroepen. Afgelopen week is het beroep formeel uitgebracht. Ds. Zondag wil graag kennismaken met de gemeenteleden,
taakgroepen en kerkenraad. Op donderdag 17 mei komt ds. Zondag naar Dedemsvaart. Alle gemeenteleden die kennis willen
maken met ds. Zondag zijn van harte welkom vanaf 19.30 uur in De Fontein. Dezelfde avond is er ook een avond
georganiseerd door Kerk en Israël in samenwerking met Jubal, in De Antenne. Deze zal iets later dan gepland starten,
namelijk om 20.30 uur, ds. Zondag zal deze avond ook bijwonen. Hierdoor is het voor gemeenteleden mogelijk om aanwezig
te zijn op beide avonden. Na afloop van de kennismaking met de gemeente in De Fontein, zal ds. Zondag in De Antenne
kennis kunnen maken met de taak en werkgroepen die daar aanwezig zijn.
Harmonieorkest Jubal en commissie Kerk & Israël: organiseren op 17 mei een bijzondere avond voor een heel speciale
gelegenheid: om het 70-jarig bestaan van de moderne staat Israël te vieren! Als volk bestaat Israël meer dan 3000 jaar maar
de laatste 2000 jaar was Israël geen zelfstandige staat. Tot 1948 toen na zoveel jaren weer de soevereine staat Israël werd
uitgeroepen! God heeft zijn volk al die jaren bewaard onder vaak zeer moeilijke omstandigheden en dat wonder van God
willen we samen gedenken en vieren. U krijgt na afloop het schitterend herdenkingsmagazine van “Israël Today” over 70 jaar
Israël mee naar huis. 17 mei om 20.30 uur De Antenne, Wilhelminastraat 3, Dedemsvaart. Vanaf 20.00 uur is er koffie klaar.
Kleur bekennen: Met Pinksteren willen Marieke Nijhuis -Vogelzang en Julia Nijhuis kleur bekennen en openbaar belijdenis
van hun geloof afleggen. We zien uit naar een mooie vreugdevolle dienst.
Activiteitencommissie: Wij als activiteiten commissie hebben u in een mail of via de nieuwsbrief uitgenodigd voor een
quizavond . Er werd vaker naar een definitieve datum gevraagd. We hebben inmiddels voor deze avond een datum vast
gesteld en wel op vrijdagavond 12 oktober 2018 in “De Fontein” aan de Hoofdvaart. Deze datum valt een week voor de
herfst vakantie in de regio noord. Er hebben zich al een aantal opgegeven voor de quiz, maar er is nog een beperkte opgave
mogelijkheid. Dus wil je als team meedoen, wees er dan snel bij.

Cantorij: Oproep aan iedereen die het leuk vindt om te zingen. De cantorij is opzoek naar tenoren maar ook de andere

secties vragen om versterking. Als u twijfelt kom een keer kijken. We oefenen op woensdag avond van 18.45 uur tot 19.45 uur
in De Antenne. En u weet het zingen is ontspanning door inspanning. Het is zeker de moeite waard. Bij vragen neem
contact op met Eric Halenbeek 0523-611915.

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.)

