Van Dedemkerk

16 juni 2019

09.30 uur: ds. J. Zondag
Liturgie: ELB 382, HH 479, ELB 376, HH 278, Lied 705,
Lied 363, Lied 416
Schriftlezing: Exodus 18: 1-23 BGT

De Antenne

09.30 uur: Van Dedemkerk

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Hongarije
19.00 uur: De Fontein: ds. L. van Rikxoort, Heemse
Liturgie: Ps. 25: 6,10, Lied: 967: 1,5,6,7, Lied 705:1, Lied
968: 1,2,3, Lied 726: 1,3,6, Lied 412: 2,3
Schriftlezing: Efziërs 3,1, Korintiers 12: 12-27

19.00 uur: De Fontein

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Hongarije
Kindercollecte: 2e kwartaal - Kinderen bevrijden uit de slavernij in de visserij - Ghana
ZENDINGSBLAD: Het Zendingsblad van Kerk in Actie, met de titel VUUR, ligt vanaf a.s. vrijdag 14 juni weer klaar om
verspreid te worden. Aan alle bezorgers van het Zendingsblad de vraag of u weer de aantallen uit De Antenne zou willen
ophalen en deze willen brengen naar de bij u bekende adressen? Alvast bedankt! Voor info kunt u terecht bij Diny Petter, de
Aak 63, tel. 614758. Ook kunt u mailen naar dinypetter@home.nl
Basiscatechese: Hallo jongens en meiden van groep 8. Deze zondag is er Basiscatechese speciaal voor jullie van groep 8.
Dan gaan we bezig voor de overstapdienst van 30 juni. We hebben er zin in, jullie ook? Tot dan, Alida, Jolanda en Astrid.
Natuurlijk is er dan ook weer tienerkerk. De kinderen van groep 7 kunnen gewoon naar de kinderkerk.
Vakantie: Van 17 juni t/m 7 juli heeft ds. Brandorff vakantie. Voor spoedgevallen blijft hij echter beschikbaar. In overige
situaties zullen collega's waarnemen.
Afscheid en bevestiging ambtsdragers: In de ochtenddienst van zondag 16 juni nemen we afscheid van Fokko Batterink,
Stegerensallee 53 als ouderling Pastoraat, Piet van Kesteren, Moerheimstraat 99 als ouderling en Ellen Kok, Anton van de
Horststraat 21 als ouderling scriba. We danken hun hartelijk voor de inzet voor onze gemeente in de afgelopen jaren. De
kerkenraad is blij te kunnen mededelen dat Johan Tinholt als ouderling en Auke van Garderen als diaken worden bevestigd.
Herbevestigd in hun ambt worden Henny Logtenberg en Gerda Hofman als ouderling Pastoraat, Gert Dankelman als diaken,
Margareth Joosten ouderling leren, Huib Visscher als ouderling Kerkrentmeester en Edy en Marja Bouman als diakenen.
Verder zal er ook aandacht zijn voor andere gemeenteleden die een taak hebben vervuld of gaan oppakken.
Anders Kerken 23 juni: Op 23 juni is er weer een Anders Kerken-dienst: de laatste voor de zomervakantie. De dienst op
zondagochtend in De Antenne heeft als thema: ‘Ondanks alles blijf ik toch geloven’. Wat doet negatieve beeldvorming rond
geloof met ons? Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de Nashville-verklaring. Wat is de rol hierin van (social) media,
influencers of vloggers? Het geloof is en blijft voortdurend in ontwikkeling. Binnen dat geloof gaat het om duurzame, blijvende
relaties en de relatie die we hebben met God. Daarin moeten we rekening houden met andersdenkenden en verdraagzaam
en respectvol naar elkaar toe zijn, maar dat is niet altijd gemakkelijk! Ds. Jonathan Zondag gaat voor in de dienst en de EPNband zorgt zoals altijd voor de muzikale begeleiding. De dienst begint om 10.30 uur, maar vooraf is er natuurlijk tijd voor
ontmoeting onder het genot van koffie, thee of fris. Graag tot ziens!
Opendeurdienst: Nieuw Geloven! Bij dit thema willen we zondag 23 juni stilstaan tijdens de Opendeurdienst in de Van
Dedemkerk. Kijken hoe je geloof zich kan vernieuwen in de loop van je leven. De dienst begint om 18:50 uur, de voorganger
is ds. G.A. Trouwborst uit Nieuwleusen en er wordt gezongen door het vrouwenkoor Quodlibet uit Vilsteren o.l.v. Wim van
Lenthe. U bent van harte welkom!
BBQ Wijk Zuid-West: Op donderdagavond 4 juli willen we het seizoen afsluiten met een BBQ. Bij het ’t Kruispunt gaat om
half 7 het vlees op de grill en staat de salade, stokbrood en andere lekkere dingen voor jullie klaar. We zullen even napraten
over het afgelopen jaar en elkaar een goede vakantie wensen. Je hoeft niets mee te nemen, voor alles wordt gezorgd. Wel
wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld. Opgave kan bij Ronald, Jan, Peter en Gerda.

Fietstocht: Zaterdag 6 juli organiseren de Vrienden van de Hospice Dedemsvaart een fietstocht van ongeveer 40 km. Tussen
13.00 uur en 14.00 uur kunt u zich aanmelden bij The Fellowship, Moerheimstraat 144. Onderweg staat er koffie voor u klaar.
De kosten bedragen € 10,00 pp. Graag tot dan!
Gesprekken rondom de doop: Op zondag 14 juli zal er weer de gelegenheid zijn om gedoopt te worden. Zou je zelf gedoopt
willen worden of je kind willen laten dopen, dan kunnen jullie je aanmelden bij ds. Karsten van Staveren
(dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl). Op maandag 1 juli en maandag 8 juli staan de gesprekken rondom de doop gepland.
Het is altijd mooi om met anderen een zinnig gesprek te voeren over geloven, kerk en doop.
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.
Stuurgroep Fondsenwerving oproep: Chris Antuma heeft ons benaderd. Voor schoffelwerk op een perceel in Junne. Het
gaat om biologische teelt. Het idee hierachter zal hetzelfde zijn als de fruitpluk. Zijn er gemeenteleden die zich beschikbaar
stellen om een halve dag per week te schoffelen. We denken aan vier personen per keer. Volgende week kan er al worden
begonnen. Opgave en inlichtingen, Klaas Boessenkool 0610123847, Marry Brand 638611.

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.)

