Van Dedemkerk

14 mei 2017

09.30 uur Dienst in De Antenne

De Antenne

09.30 uur: ds. G.H. Labooy, IJsselmuiden

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S Missionair Werk
19.00 uur : ds. J.van Dijk
Zingen Psalm 25: 1 en 2; NLB 283: 1 en 2; NLB 283:-4 en 5;
NLB 864: 2 en 3; NLB 913: 1, 2, 3 en 4; NLB 912: 1, 2, 3 en 4;
NLB 263: 1, 2 en 3
Schriftlezing 1 Samuël 1: 1-28
Thema Een moeder….

19.00 uur: Dienst in de Fontein

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S Missionair Werk
Kindercollecte: Rolstoelbus voor Dappere Daan
Collecteopbrengsten: PKW 30-04 € 401,77 en 07-05 € 408,15
Pastoraat in de vacaturetijd voor wijk Zuid Oost: Met het vertrek van ds. Bart Breunesse is er een leemte ontstaan in het
eventuele crisispastoraat in onze gemeente. Ds. J. van Dijk, ds. G.B. Huiskamp en ds. Karsten van Staveren zullen tijdelijk de
zorg van deze wijk op zich nemen. Zou je dringend behoefte hebben aan een pastoraal gesprek of zou je de gemeente op de
hoogte willen brengen van de mooie hoogtepunten van je leven neem dan contact op met één van bovengenoemde
predikanten. Zij willen gerust een stukje met jullie oplopen en met/voor jullie bidden.
Nederlands Bijbel Genootschap: De plaatselijke werkgroep Dedemsvaart/Balkbrug zoekt versterking vanuit onze
gemeente. Onze belangrijkste activiteit is het organiseren van de jaarlijkse Bijbelquiz. In de aanloop daartoe komen we zo’n 23 keer bij elkaar. Wie heeft zin om mee te doen? Nadere informatie en opgave kan bij Anneke Lei, 852175 of bij ds.J.van Dijk,
617345.
55+ : Donderdag 18 mei is de laatste bijeenkomst van dit seizoen. Wij willen er een gezellige middag van maken. We
beginnen weer om 14.00 uur met koffie en thee. Mocht u graag gehaald willen worden bel dan tussen 12.00 -13.00 uur naar
Tjerkje van der Meulen. Tel. 613643 In de Samenspraak van juni en juli/augustus vindt u informatie over het reisje op 14
september.

Fietstocht: Op zondag 21 mei organiseert wijk Noordwest een fietstocht voor de hele gemeente. We vertrekken na de
kerkdienst en de koffie, dit is om ongeveer 11.30 uur. De tocht is ongeveer 25 km. lang. Wilt u zelf eten en drinken
meenemen? Bij erg slecht weer gaat de tocht niet door. Opgave van te voren is gewenst, zodat we weten op hoeveel mensen
we kunnen rekenen. Dat kan bij: Janny de Boer, tel: 613096 of e-mail: jgdeboer@hotmail.com
Lopend Buffet wijk Zuid West: Op 28 mei zouden we als wijk graag een lopend buffet willen organiseren. De gedachte is
om een wandeling door het dorp te doen. We beginnen om 15.30 uur bij de Van Dedemkerk met een kop koffie, waarna we
van adres naar adres wandelen voor telkens de volgende gang van de maaltijd. Aanmelden kan bij Jan Eijlander, Lenie
Boeijenga en Ronald de Jonge of ouderling Gerda Hofman en ds. Karsten van Staveren.
Pastoraat wijk Zuidoost: Met ingang van 1 juli is ds. G. Brandorff uit Hardenberg beschikbaar voor pastorale ondersteuning
in de wijk Zuidoost. Op dit moment werkt ds. Brandorff nog als predikant bij de Protestantse Gemeente in Raalte en in juni
hoopt hij vakantie te kunnen nemen. In de Samenspraak komt een nadere introductie van ds. Brandorff, wel maakt hij in de
maand mei alvast kennis met het wijkteam, de predikanten en de kerkenraad .

