De Antenne

15 mei 2016

Van Dedemkerk

09.30 uur : ds.G.B.Huiskamp 1e Pinksterdag
Liturgie: Ps.139:1,2,8,9; ELB 218; ELB 382; Lied van het
licht; ELB 226; Opw. 436; Opw. 710; Opw. 533; NLB 23b:1,3;
Opw. 602
Lezing: Handelingen 2:1-11 en 1 Corinthiërs 13:1-13
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA/Zending

Dienst in De Antenne

19.00 uur : Dienst in de Van Dedemkerk

19.00 uur: ds. K.van Staveren Zendingsdienst
Liturgie: HH 686 (Leid mij Heer), NLB 687, NLB 675, NLB

686, NLB 1005, HH 685 (Laat zo je licht maar schijnen)
Lezing: Handelingen 2: 1-11 en 41-47
Thema: “Over de drempel!”
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: : KIA/Zending
Overleden:
- Donderdag 5 mei ds. Jan Knol. Hij is van 1980-1985 als predikant verbonden geweest aan de Gereformeerde Kerk van
Dedemsvaart. Zijn begrafenis was op woensdag 11 mei jl. in Smilde. Correspondentieadres: Carry van Bruggenstraat 23,
9422 KM Smilde.
- Zaterdag 7 mei Hendrik Gort in de leeftijd van 70 jaar. Samen met zijn vrouw woonde Henk aan de Asterstraat 27. De
afscheidsdienst voorafgaande aan de crematie heeft plaatsgevonden op 12 mei in het crematorium De Lariks te Hardenberg.
- Zondag 8 mei mevrouw Lammie Ringeling – Kerkdijk in de leeftijd van 78 jaar. Mevrouw Ringeling woonde de laatste tijd in
de Van Dedem Marke. We denken aan haar kinderen, familie en vrienden. De herdenkingsdienst van Woord en Gebed vond
donderdag 12 mei plaats in De Antenne. Ter nagedachtenis zingen we NLB 23b:1 en 3 – De Heer is mijn Herder.
- Zondag 8 mei mevr. G. Zijlstra-van den Berg in de leeftijd van 87 jaar. Zij woonde in het Zorgcentrum Van Dedem Marke. De
herdenkingsdienst van Woord en Gebed vond vrijdag 13 mei plaats in het Hervormd Centrum te Ommen.
Correspondentieadres: Zestiende Wijk 16, 7701 PP Dedemsvaart. We wensen de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.
- Dinsdag 10 mei Dhr. G. van Blanken in de leeftijd van 81 jaar. Hij woonde met zijn vrouw aan de Judith van Marlelaan 2A303, 7701 HW Dedemsvaart. De afscheidsdienst vond plaats op zaterdag 14 mei in De Fontein. We wensen zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.
Collecteopbrengst 5,8 mei: PKW: € 492,72 K & S-Diaconie € 401,23
Dedemsvaart Natuurlijk: Helaas kan de Taakgroep Jongeren niet meewerken met een TOP2000 dienst aan Dedemsvaart
Natuurlijk op Tweede Pinksterdag. We hadden een mooi plekje toebedeeld gekregen, maar bij gebrek aan muzikanten
kunnen we helaas niet mee doen en gaat deze viering niet door.
Meet & Greet: Zondag 22 mei a.s. is er weer een spetterende Meet & Greet viering waarin we heel veel doen met YouTube,
vandaar het thema: YouTube! De dienst begint om 11.00 uur, vanaf staat 10.30 uur staat de koffie klaar in de Antenne.
Permanente Educatie ds. Karsten van Staveren: Op de donderdagen van 19, 26 mei en 2 juni zal ik druk bezig zijn met
een cursus “Presentatie voor voorgangers” in het nieuwe Hydepark te Doorn.
55+. : WIE GAAT ER NOG MEE? Donderdag a.s. om 10.30 uur stappen we in de bus en vertrekken naar Terwolde. Daar
staat een heerlijke warme maaltijd voor ons klaar.‘s middags maken we onder leiding van een gids een rondreis door de
IJsselvallei. Na nog een kop koffie (met iets erbij) aanvaarden we de terugreis en hopen om 17.30 uur weer bij de Antenne te
zijn.Geef u op bij Tjerkje v.d.Meulen tel: 613643 of bij Ineke Hageman tel:618899 Iedereen is welkom om mee te gaan!
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het juni nummer van De Samenspraak is zaterdag 21 mei 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?
Fietstocht: Op zondag 29 mei organiseert wijk Noordwest een fietstocht voor iedereen. We vertrekken na de kerkdienst en
de koffie om ongeveer half 12. 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: Klaasje van Lubek tel: 613324 of bij Janny de Boer, tel: 613096.
Belijdenis: Met vreugde delen we mee, dat 8 mensen deze zondag in onze kerk belijdenis van hun geloof willen afleggen.
Het zijn:
Annet Auf der Haar, De Prunus 62, Chris-Jan Vrieling, Eerste Oosterparklaan 92c, Utrecht
Derk van Dijk, Rheezerend 58, Erik Kamp, Reuverswerf 14 ,Arina Kamp-Both, Reuverswerf 14
Kiertina van Triest- Zomer, Hortensiastraat 41, Marith Koes, De Omloop 28, Balkbrug
Paul Hans, Haaksbergsestraat 116, Enschedé
We hopen dat het een hele feestelijke en mooie dienst zal worden.
Afwezig : I.v.m. permanente educatie is ds. Bart Breunesse woensdag 18 mei niet bereikbaar.
Waarneming: Van 8 mei t/m 16 mei is ds.J.van Dijk niet beschikbaar. Voor pastorale bijstand kan een beroep worden gedaan
op de collega-predikanten.
Opendeurdienst: Op zondag 22 mei is er weer een Opendeurdienst in de Van Dedemkerk. Het thema is deze keer: “Als je
wacht op een email uit de hemel kun je lang wachten”. Voorganger is ds. P.E.G. Wiekeraad uit Uelsen [D.], en het Gospelkoor
“Nooit Alleen” uit Gramsbergen o.l.v. Marjan Snippe verleent haar medewerking.Vanaf 18.50 uur is er samenzang, de dienst
begint om 19.00 uur.
Boottocht: Dit jaar is onze boottocht op dinsdag 7 juni. In Meppel schepen we in en varen dan in de richting van Giethoorn.
Mis deze gezellige dag niet en geef u op bij : Koert Naber, tel. 614996 of Gerrit Jurjens, tel. 614617. De kosten zijn € 60.00
per persoon. Mailen mag ook naar dini@vanderhoekies.nl o.v.v. naam, adres en aantal personen.
Hulpkoster De Antenne. We zijn op zoek naar een hulpkoster vanwege tijdelijke afwezigheid van Marie Trompetter. De
werkzaamheden betreffen in hoofdzaak schoonmaak, opruimen en assistentie van de koster. Belangstellenden kunnen zich
melden via kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl of telefonisch bij Kees Antuma tel nr. 06 5390 5420. Vooraf
kan ook nadere informatie worden gevraagd.
Dopen: Zondag 5 juni is er weer gelegenheid om je kind te laten dopen. De doopdienst is in de Van Dedem Kerk om 9.30 uur,
en de voorganger ds. Bart Breunesse. Graag even contact opnemen: 234818 of dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl
Nacht van gebed: De gezamenlijke kerken in Dedemsvaart bidden samen in de nacht van 27/28 mei voor de
medechristenen die vervolgd worden. Dit bidden gebeurt in blokken. Jij/ u kan ieder moment van de avond/nacht binnen
komen en b.v. een blok mee bidden en dan weer gaan. De Nacht van Gebed begint 27 mei om 22.00 uur en eindigt op 28 mei
om 6.00 met een ontbijt. Deze keer komen we samen in de Antenne.
Belijdenisgroep: Dinsdag 17 mei komen we nog één keer bij elkaar in de Antenne om na te praten. Vanaf 19:30 uur.
75+ verjaardagsvisite in de Antenne: Dinsdag 17 mei houden we weer een verjaarsvisite voor alle mensen van 75 jaar en
ouder, die de afgelopen 6 weken jarig zijn geweest. Van harte welkom met uw partner en natuurlijk de contactpersoon uit de
wijk. Vanaf 10:00 uur.
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.)

