Van Dedemkerk

18 juni 2017

De Antenne

09.30 uur: ds. J. van Dijk, Bevestiging Ambtsdragers
Zingen: Ps. 150; EL 362: 1,2,3,5; Lied van het Licht; NLB
834: 2,3; EL 167: 1,2,3; NLB 794: 1; EL 501: 1,3; NLB 425
Schriftlezing: 1 Petrus 2: 1-10 en Johannes 14: 1-14
Thema: “Gezonde Voeding”
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA/Binnenlandsdiaconaat

09.30 uur: dienst in de Van Dedemkerk

19.00 uur – De Fontein : ds. G. Zijl, uit Lemele

19.00 uur: dienst in De Fontien

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA/Binnenlandsdiaconaat
Kindercollecte: Rolstoelbus voor Dappere Daan
Leven uit de Bron zondag 25 juni: Matteüs 10: 16-33
Collecteopbrengsten 11-06: PKW € 229,55, K&S voor het Werelddiaconaat € 426,42.
Binnenlands diaconaat collecte; Terugkeerproject vluchtelingen: Mensen van wie de vreemdelingenbewaring wordt
opgeheven, maar die nog niet direct naar hun land van herkomst kunnen of willen, dreigen op straat te komen. Ze mogen niet
in Nederland blijven, maar zij zien ook geen perspectief in het land van herkomst. In het terugkeerhuis wordt samen met de
betrokkenen gewerkt om belemmeringen voor terugkeer weg te nemen. Het Transithuis werd kleinschalig en met eigen
middelen opgezet. Kerk in Actie zamelde geld in voor de oprichting van het terugkeerhuis. In de afgelopen jaren zijn – op
kleine schaal – mensen succesvol teruggekeerd en is er niemand aan de straat (terug)verloren. De uitdaging is nu om dat op
grotere schaal net zo succesvol te laten verlopen. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Bevestiging en afscheid ambtsdragers: De kerkenraad is blij te kunnen mededelen dat we in de ochtenddienst van 18 juni,
Jolanda van ’t Erve, Sponturfwijk 34 als ouderling kerkrentmeester mogen herbevestigen. In dezelfde dienst worden de
aftredende ambtsdragers hartelijk bedankt voor hun inzet voor onze gemeente. Verder is de kerkenraad blij dat er mensen
bereid zijn gevonden om in de gemeente te helpen. Er komt o.a. versterking bij de Commissie van Kerkrentmeesters van de
Antenne, Gosse Posthumus wordt taakgroep lid. Bij de Van Dedem heeft Chris Deen toegezegd om taakgroep lid te worden
bij de Commissie van Kerkrentmeesters. Frans Barkman wordt lid van de taakgroep Pastoraat. Jannie Naber stopt als diaken,
maar blijft nog een jaar als diaconaal medewerker. Marja van Harten wordt sectieleider in Zuid Oost 1. Mocht u willen weten
welke vacatures er nog niet zijn ingevuld en hoe u uw eigen talenten kunt inzetten binnen het kerkenwerk kunt u altijd mailen
naar scriba.vandedem@pkn-dedemsvaart.nl
Be-Lief : 'Run4life' Op zondag 25 juni is er weer het Be-lief evenement, georganiseerd door de Taakgroep Jongeren. We
starten met de Anders Kerken dienst om 10.30 uur, die ook het thema 'Run4life' zal hebben. Daarna zijn er volop activiteiten
op het parkeerterrein achter de Baron. We hopen een gezellige dag te hebben met elkaar, waarbij de gehele opbrengst voor
de stichting Anak Anak zal zijn. Wat kunt u verwachten? Spelactiviteiten voor teams, activiteiten voor kinderen (springkussen,
schminken, creatief bezig zijn). Muziek van bands en DJ's en hamburgers en broodjes bakken. Dit is slechts een kleine greep.
Voor meer informatie kunt u kijken op de Facebook site van Kerk en Jeugd. Inschrijven voor de spelactiviteiten kan ter plekke
of via de mail: beliefdedemsvaart@gmail.nl Jong en oud kan zich opgeven, teams kunnen min. 4 tot max. 6 personen
bevatten. Iedereen is van harte welkom!
Opendeur-en Zangdiensten: op zondag 25 juni is er om 19.00 uur een Zangdienst in de Van Dedem kerk. Het thema is:
Vliegen op eigen kracht. Ds. J. van Dijk is onze voorganger deze avond, er is medewerking van de zanggroep Only One Way
uit Gramsbergen. Het orgel wordt bespeeld door dhr. Nico Aalberts.
BBQ Wijk Zuidwest: Graag willen we de mensen uit wijk Zuid West uitnodigen voor een BBQ op woensdagavond 28 juni.
Het gaat om 18:30 bij het Kruispunt beginnen. We zullen met elkaar napraten over het afgelopen jaar en elkaar een goede
vakantie wensen. Je hoeft niets mee te nemen, voor alles wordt gezorgd. Aanmelden kan voor zondag 25 juni bij Lenie
Boeijenga, Jan Eijlander, Ronald de Jonge, Gerda Hofman of ds. Karsten van Staveren. We zullen een vrijwillige bijdrage
vragen om de kosten te dekken.
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.
Dopen: Op 9 juli zal er weer de gelegenheid zijn om je kind te laten dopen of zelf gedoopt te worden. Het is goed en gezellig
om met andere ouders in gesprek te zijn over God, het geloof en de doop. Daarom zullen er de voorbereidingsavonden zijn

op maandag 26 juni en 3 juli. In juli zullen we met elkaar terugkijken op de doopdienst. Je kunt je aanmelden voor deze
avonden bij ds. Karsten van Staveren. dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425.
Uitje Wijk Noordwest: Zondag 16 Juli van 14.00 tot 16.30 organiseert wijk Noordwest een uitje voor het hele gezin naar de
Kinderboerderij. Voor koffie, thee, ranja en pannenkoeken wordt gezorgd. Bijdrage € 1,00 p.p. en kinderen tot 6 jaar gratis.
Geld wordt na aftrek van de kosten gedoneerd aan de Kinderboerderij. Komt allen. Opgave bij Joke Deen tel. 615756
of hnsdn87@gmail.com
VRIJWILLIGERS: Heel veel gemeenteleden vervullen een grote of kleinere taak binnen onze gemeenten of federatie. De
kerkenraad is dankbaar het vele werk wat er in alle geledingen wordt verricht. Elk jaar besluiten er weer gemeenteleden hun
taak neer te leggen en zo ontstaan er vacatures. Veel vacatures kunnen niet worden vervuld. Met name voor functies, die
voor een langere periode worden aangegaan is het moeilijk mensen te krijgen. De kerkenraad vraagt aan alle gemeenteleden
om er eens over na te denken weer een taak binnen de kerk op te pakken. Alleen met voldoende mensen kan de kerk haar
taak in samenleving goed uitvoeren. Laten we er met z’n allen voor zorgen, dat de kerk blijft boeien, groeien en bloeien.
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. Vanaf 1 juli zal ds. G. Branddorff de
bezoeken op zich nemen.
Openingstijden Antenne: Nu de vakantie periode weer aanbreekt zijn wij niet altijd aanwezig. Wij zijn zeker aanwezig op de
volgende tijden.
Week 25: 19 juni t/m 23 juni
Maandagmorgen
9.00 uur t/m 12.00 uur
Dinsdagmiddag
13.30 uur t/m 16.30 uur
Dinsdagavond
18.30 uur t/m 22.00 uur
Woensdagavond
18.30 uur t/m 21.30 uur
Donderdagavond
8.30 uur t/m 23.00 uur
Vrijdagmorgen
9.00 uur t/m 11.00 uur
Oproep voor de fruitpluk!: In september begint weer het fruitplukken bij de fam. Balk in Kraggenburg. Hierbij een oproep
voor mensen die op de woensdag of vrijdag willen plukken. Graag weer wat nieuwe mensen erbij, ga mee en geef je zo snel
mogelijk op bij M Brand tel. 638611 of per mail j.h.brand@ziggo.nl zodat ik weer de lijst kan maken voor het plukseizoen.
Afwezigheid ds. Huiskamp: In verband met vakantie zal ik van 29 mei tot en met 25 juni niet beschikbaar zijn voor het werk
in de kerk. De collega’s zullen, waar nodig, het pastorale werk overnemen.

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.)

