Zondag 17 mei 2017
Opbrengst gezamenlijke collecten:
10 mei: Kerk & Samenleving / Noodhulp Nepal € 1.594,50 ; PKW € 460,47 . Bovendien is een totaalbedrag van € 1.040,00
aan giften ontvangen, zodat het totaal voor Noodhulp Nepal nu € 2.634,50 is. Geweldig fijn dat zo ruimhartig is gegeven voor
de slachtoffers van de ramp!
Afwezig wijk Zuid Oost. Maandag ben ik afwezig i.v.m. de permanente educatie (bijscholing) van de Protestantse Kerk aan
de PThu. Ik volg de cursus ‘de pastor als ethicus’. Ds. Bart Breunesse.
Afwezig wijk Noord Oost. Van 11 t/m 20 mei heeft ds. J. van Dijk een aantal vrije dagen. Wanneer u behoefte hebt aan een
pastor dan kunt een beroep doen op de collega’s.
Van Dedem Marke. Op zaterdag 23 mei om 19.00 uur wordt in zaal De Meent de Pinksterviering gehouden.
De voorganger is ds. C.A.J. van Dijk. Het VDM-vrijwilligerskoor hoopt haar medewerking te verlenen. Allen welkom.
Opbrengsten spaardoosjes campagne “Kerk in Actie” en 40 dagenboekjes. In de afgelopen weken zijn nog spaardoosjes
ingeleverd. De totale opbrengst van de spaardoosjes is € 1159,53 , een geweldig bedrag! Dit bedrag is bestemd voor de
projecten van de campagne Kerk in Actie 2015. Iedereen die heeft meegedaan om de actie te doen slagen: hartelijk dank!
In beide kerken zijn aan het begin van de 40 dagentijd boekjes uitgedeeld. De totale opbrengst daarvan is € 330,80.
Pinksteren. Met Pinksteren is Frank Hofman voornemens om belijdenis te doen. In diezelfde dienst zal ook Maud Johanna
Jantina van der Haar worden gedoopt. We zien uit naar een prachtige dienst waarin Gods Geest de ruimte krijgt om ons te
raken en te veranderen.
Taizé. Vandaag is er tijdens de avonddienst in De Antenne een gebedsviering in de stijl en de sfeer van Taizé. De viering is
een meditatieve dienst waarin liederen, gebed en stilte centraal staan, met als thema: ‘Ik ben straks niet meer in deze wereld,
ik ben op weg naar u toe’ De kerk is open vanaf 18.30 uur en de viering begint om 19.00 uur. Wees welkom! Wil(t) jij/ u meer
informatie over Taizé in Frankrijk of Taizé in Dedemsvaart? Mail of bel dan naar het secretariaat van de werkgroep Taizé;
Jeltje Nijhuis, 0523-616346, email taizededemsvaart@gmail.com .
Orgelconcert: R.K. Sint Vituskerk Dedemsvaart Zondagmiddag 17 mei, aanvang 14.00 uur. Dankzij de opbrengst van de
kerstmarkt is het uit 1881 daterende Maarschalkerweerd orgel grondig gerenoveerd. De koning van de instrumenten kan weer
in volle glorie van zich laten horen. Orgelbespeling van ca. 30 minuten door Cees van der Poel. Er wordt een vrijwillige
bedrage gevraagd in de vorm van collecte. Na afloop van het concert is het mogelijk om het orgel te bezichtigen. U bent van
harte uitgenodigd namens de locatieraad R.K. Geloofsgemeenschap Sint Vitus, parochie Emmanuel Noord-Oost Salland.
Stamtafelgesprek wijk Zuid Oost in de Baron. Na het eerste succesvolle gesprek in de Mommeriete in Gramsbergen te
hebben gehad, strijken we nu neer in De Baron op woensdag 20 mei om 20.00 uur. Wil je ook mee doen, geef je dan even op
bij ds. Bart Breunesse, tel. 234818 of email: dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl (in de Samenspraak had ik een verkeerd
mailadres vermeld).
55+. Donderdag 21 mei a.s. gaan we op reis! Er zijn nog plaatsen vrij, gaat u mee? We vertrekken om 11.15 uur en zijn om
17.30 uur terug. U kunt zich opgeven bij Ineke Hageman, tel. 618899. We willen de bus graag vol !!
Zondag 24 mei is er een dienst die wordt voorbereid door de Opendeur- en Zangdienst en de zendingscommissie.
Voorganger is Ds. B.G. Breunesse en de dienst begint om 19.00 uur. Muzikale medewerking in deze dienst wordt verleend
door het Van Dedem Kerkkoor. Het thema is: ‘Wat bezielt je?’ Tijdens de dienst is er een collecte voor ons project in Ghana
van Kerk in Actie. In noord Ghana moet het Presbyteriaanse Trainingscentrum rekening houden met de verschillende
taalgroepen, het grotere aantal analfabeten en wordt speciaal aandacht gegeven aan de dialoog tussen Moslims en
Christenen. Interreligieuze dialoog is een belangrijk thema voor de cursussen. Hiervoor moet geld beschikbaar komen voor
voeding voor de deelnemers en aan training voor kerkelijke werkers die aan het instituut verbonden zijn. Na de dienst is er
gelegenheid om onder het genot van een kop koffie gezellig na te praten. Wij hopen op uw aller komst!!
Huwelijksaankondiging. Anne Marijn Batterink en Christiaan Prenger zijn voornemens te trouwen op vrijdag 29 mei a.s.
De kerkelijke inzegening van hun huwelijk is om 16.00 uur in de Reestkerk te Oud-Avereest, waarvoor u hartelijk bent
uitgenodigd. Voorganger in deze dienst is ds. Bart Breunesse.
High Tea. Wijk Zuidwest nodigt de hele gemeente uit voor een High Tea in de tuin van de Van Dedemkerk op zondag 31 mei
van 15.00-17.00 uur. We hopen op heel mooi weer. Bij slecht weer stellen we het een weekje uit. Voor hapjes en de drankjes
wordt gezorgd. We vinden het natuurlijk leuk als u zelf ook iets klaarmaakt/meeneemt voor de High Tea, maar dit hoeft niet.

Vanwege het beperkte aantal stoelen is een aanmelding wenselijk. U kunt zich aanmelden, voor 26 mei, bij: Ronald de Jonge
tel. 615834, e-mail: rodejo16@gmail.com of bij Gerda Hofman tel. 616814 e-mail: ggho@home.nl of bij ds. Karsten van
Staveren.
Boottocht: Dit jaar is onze boottocht op woensdag 3 juni. We stappen in Meppel op de boot en varen via Hasselt en Zwolle
naar Hattem. In Hattem kunnen we even van boord om dit gezellige stadje te bezichtigen. De kosten van deze dag zijn
€ 57,50. Opgave voor deze gezellige dag kan bij: Koert Naber, tel. 614996 of Gerrit Jurjens, tel. 614617. Mailen mag ook naar
dini@vanderhoekies.nl o.v.v. naam, adres en aantal personen.
Grote schoonmaak. Wij willen graag weer een grote schoonmaak houden in De Antenne. Dit kunnen we niet alleen. Wie wil
ons daar bij helpen op de volgende datums. In de keuken ligt een lijst waar je de datum en tijd kunt invullen of stuur een mail
naar kosters.antenne@gmail.com Dinsdag 19 mei, donderdag 21 mei, dinsdag 2 juni en donderdag 4 juni van 9.00-12.00 uur
en 13.30-16.30 uur.
Alvast bedankt. Bert, Marietje en Willie.
Voorjaarsmarkt. Onze gehaktballen en soepen actie op de Voorjaarsmarkt was een groot succes. Dank u wel voor al uw
bestellingen en aankopen. Wat de precieze opbrengt is zullen we een volgende keer mededelen. Heeft u met dit mooie weer
uw winterkleding opgeruimd en staat het u in de weg? U kunt uw kleding deponeren in een rode container in de Antenne kerk
in de hal voor de opbergruimte en in het Kruispunt bij de van Dedemkerk. Het Kruispunt is geopend onder kerktijd en op
woensdag tussen 10.00-12.00. U kunt de container herkennen aan het nieuwe logo van de werkgroep. Ook kunt u zoals altijd
kleding inleveren bij de fam. Zieleman, Rheezerend 50 of de fam. van Leussen, Linderweg 45. We hebben bijna genoeg
kleding ingezameld om het te laten transporteren. Dus we willen u graag uitnodigen uw gebruikte kleding in te leveren. Ook de
opbrengsten van de verkochte kleding komt ten goede aan het vervangen van de keuken in het Missiegebouw in Kisoroszi.
Verhuizen? Wij helpen! Vaak worden al overtollige meubels etc. ter beschikking gesteld voor de Fancy Fair. Als extra
service voor verhuizende mensen kunnen vrijwilligers ook de werkzaamheden doen om de woning weer kant en klaar op te
leveren aan de woningbouwvereniging of toekomstige koper. Denk hierbij aan: verwijderen vloerbedekking, gordijnen en
behang, gaten in muren dichtmaken. Uiteraard tegen een vooraf overeengekomen prijs of uurtarief. Dit bedrag gaat naar de
stuurgroep Fondsenwerving. Voor info kunt u contact opnemen met D. Olde, tel. 638569 of D. Starke, tel. 614568
Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u, bij voorkeur digitaal, inleveren voor woensdag 18.00 uur bij René Grijsen, De Magnolia
42, tel. 613632, of via e-mail op: pkn.nieuwsbrief@gmail.com. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt. )

