Zondag 16 juni 2013
Vakantie. In verband met vakantie is ds. G.B. Huiskamp afwezig van 1 tot en met 30 juni. Indien nodig, kunt u
tijdens deze afwezigheid een beroep doen op ds. B.G. Breunesse.
Werelddiaconaatcollecte: Mijn lijf, mijn leven. Meer dan de helft van de bevolking in Nicaragua is straatarm.
Veel mannen laten hun gezin in de steek door werkloosheid en alcoholproblemen. Veel vrouwen zien prostitutie als
enige uitweg om nog wat geld te verdienen voor hun gezin. Ook steeds meer kinderen zijn het slachtoffer van
seksueel misbruik, dat veroorzaakt een uitzichtloze situatie. De organisatie Tesis helpt deze vrouwen en zorgt
ervoor dat ze een opleiding gaan volgen. Ook beschermt Tesis kinderen die het slachtoffer zijn van seksueel
geweld. Kerk in Actie steunt het werk van Tesis in Nicaragua. We hopen dat u gul geeft in deze collecte!
Zorgcentrum Van Dedem Marke. Deze zondagmorgen om 10.00 uur wordt er een Avondmaalsviering gehouden
in zaal De Meent.
Nieuwe Liedboek. Het nieuwe Liedboek is binnen! Vanmorgen na de dienst in De Antenne kunt u uw Liedboek
afhalen in de grote zaal. Wij vragen u een machtiging te ondertekenen zodat het bedrag automatisch van uw
rekening wordt afgeschreven. Helaas mag de kerk de 10% korting niet doorberekenen aan de gemeente. Dat spijt
ons zeer! Dit in verband met de wet op de vaste boekenprijs. In de dienst van vandaag in De Antenne hoort u hier
meer over. Ook op www.liedboek.nl kunt u dit nalezen. Op zondag 30 juni zal er wederom een mogelijkheid zijn
uw Liedboek op te halen in De Antenne, na de dienst van 9.30 uur. Voor de Van Dedemkerk kunnen de liedboeken
opgehaald worden bij het kerkelijk bureau op woensdagmorgen. Namens de taakgroep Vieren (Commissie
Erediensten) bedankt voor uw bestelling en een hartelijke groet van Alice Visscher. Voor info tel. 617339 of
alicevisscher@kpnmail.nl.
Intrededienst ds. K. van Staveren 23 juni 9.30 uur Van Dedemkerk. U bent allen van harte uitgenodigd voor
deze dienst. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Wij willen
u als gemeenteleden vriendelijk verzoeken, indien mogelijk, uw auto die dag te parkeren op de parkeerplaats aan de
Zach. Tijllaan of op de markt, zodat de genodigden de auto bij de kerk kunnen parkeren.
Basiscatechese. Hallo groep 7 en 8, zondag 23 juni is de laatste basiscatechese van dit schooljaar. We komen
samen tijdens de ochtenddienst van 9.30 uur in De Fontein, naast de Van Dedemkerk. Je kan naar binnen aan de
zijkant. Kom je ook, want deze laatste keer wordt extra gezellig! Tijdens de zegen hopen we weer terug te zijn in de
kerk. Groetjes Erna, Astrid, Carlein, Anja en Alice. Voor info: Alice Visscher, tel. 617339
of alicevisscher@kpnmail.nl).
Opendeur- en zangdienst. Zondag 23 juni is er om 19.00 uur een zangavond in de Van Dedemkerk. De algehele
leiding deze avond is in handen van ds. R.J. Perk uit Nijverdal en het zangkoor Sound of Church uit Balkbrug zal
ook haar medewerking verlenen. U bent van harte welkom in deze dienst.
Godsdienstlessen op de openbare scholen. Vele jaren lang had de Hervormde Kerk van rijkswege de opdracht om
de godsdienstlessen op de openbare scholen te verzorgen. Ook in Dedemsvaart en Drogteropslagen worden deze
lessen één keer per week gegeven. In 2009 is deze taak overgenomen door het Rijk zelf. In het kader van de
bezuinigingen is de minister plotseling voornemens alle lessen in wat voor overtuiging dan ook te schrappen. Een
uniek moment om jeugd in aanraking te brengen met o.a. de christelijke wortels van onze cultuur dreigt hiermee
verloren te gaan. Het Kamerdebat hierover vindt nog deze maand plaats.

Op de website http://www.petities24.com/behoud_van_gvo_en_hvo kunt u een petitie ondertekenen
Behoud van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs als u tegen dit besluit wilt protesteren.
GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Collecteopbrengst 9 juni: Kerk en Samenleving/Diaconie: € 329,31.
GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Collecteopbrengsten 9 juni: Plaatselijk Kerkelijk Werk/Erediensten: € 135,00; Kerk en Samenleving/Diaconie: €
98,29; extra gift Diaconie Gereformeerde Kerk: € 50,00.
Wijkbezoek. Als u tussen 7 en 19 juni een kinderbijbel of boekje nodig heeft voor een bezoek in uw wijk, dan kunt
u contact opnemen met Geertje Bouman, De Aak 80, tel. 612579.

