Van Dedemkerk
09.30 uur: Dienst in De Antenne
11.00 uur: Dienst in De Antenne

21 mei 2017

De Antenne

09.30 uur: ds. G.B. Huiskamp: medewerking wordt verleend
door de cantorij (die dit jaar 25 jaar bestaat).
Zingen: Ps. 106:1,2; NLB 306; Lied van het licht; NLB 885;
NLB 216; NLB 969; NLB 705:1 en 3.
Schriftlezing: Deuteronomium 4:32-34 en 39-40 en
Handelingen 2:42-47
11.00 uur: ds. J.van Dijk; Meet en Greet m.m.v. Nico
Aalberts en Geert van der Logt
We zingen o.a. Heer uw licht en uw liefde schijnen; Geest
van hierboven; Als een vuur van binnen; Je mag er zijn; Laat
de kind’ren tot mij komen.
We lezen 2 Timoteüs 1: 1-8a.
Thema: Hou jij je vuurtje brandend?
Collecten: 1e: PKW
2e: K&S Werkgr. Evangelisatie

19.00 uur : ds. K. v. Staveren

19.00 uur: Dienst in de Fontein

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S Werkgr. Evangelisatie

Kindercollecte: Rolstoelbus voor Dappere Daan
Leven uit de Bron zondag 28 mei: Johannes 17: 1-13
Collecteopbrengsten: K&S van 7 mei voor Dappere Daan is € 715,14;14 mei voor het missionair werk is € 308,50. PKW €
320,83 Daarnaast heeft het verjaardagsfonds € 503,64 opgebracht.
Beroepingscommissie: Door het vertrek van ds. Bart Breunesse is een vacature ontstaan bij de predikanten. De kerkenraad
is bezig met het opstellen van een profielschets voor een nieuw te beroepen predikant(e), een profielschets van de kerkelijke
gemeente en het verkrijgen van een solvabiliteitsverklaring. Dit hoopt de kerkenraad in juni af te ronden. Daarna kan een
beroepingscommissie worden gevormd. De kerkenraad zoekt dan ook mensen die bereid zijn om zitting te nemen in de
beroepingscommissie en te zoeken naar een nieuwe predikant(e). De beroepingscommissie zal uit maximaal 10 personen
bestaan, 5 uit beide kerken. In de beroepingscommissie zullen in ieder geval twee leden van de kerkenraad en bij voorkeur
twee leden van de vorige beroepingscommissie zitting nemen. Aanmelden kan bij de scriba, via scriba.vandedemkerk@pkndedemsvaart.nl
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.
Fietstocht: Op zondag 21 mei organiseert wijk Noordwest een fietstocht voor de hele gemeente. We vertrekken na de
kerkdienst en de koffie, dit is om ongeveer 11.30 uur. 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: Janny de Boer, tel: 613096 of e-mail: jgdeboer@hotmail.com
Verjaarsvisite: Komende dinsdag 23 mei is er vanaf 10.00 uur weer een verjaarsvisite voor de jarigen die tussen 1 april en
16 mei de leeftijd van 75 jaar of ouder hebben bereikt. Deze keer is de visite in de Fontein
Werkgroep Hongarije: Volgende week zondag, 28 mei, is de collecte van Kerk & Samenleving bestemd voor de
werkgroep Hongarije. De opbrengst van de collecte zal bestemd worden voor de restauratie van de kerktoren van onze
zustergemeente in Kisoroszi. Onlangs is gebleken dat de staat van onderhoud erg slecht is. De gehele toren zal van de
kerk af moeten worden gehaald om gerestaureerd te kunnen worden. De werkzaamheden moeten dit jaar uitgevoerd
worden om instorting te voorkomen. Een groot deel van het geld heeft de gemeente zelf al bij elkaar gebracht maar er
ontbreekt nog € 15.000,- om het werk uit te kunnen voeren. Wij hopen ze met de opbrengst van deze collecte een

steuntje in de rug te kunnen geven. Wilt u een bijdrage overboeken dan kan dit op rekeningnummer NL 97 FVLB
0227072622 van de Diaconie inz de wg Hongarije.
Geef eens een knuffel weg!: Op zolder ook nog zoveel knuffels staan? De werkgroep Hongarije ondersteunt van harte
de actie van een bevriende stichting die 25.000 knuffels inzamelt voor de kinderen in ziekenhuizen en kinderspeelzalen
in en om Ternopil (in het ontzettend arme westen van Okraïne) waar kinderen veelal helemaal geen speelgoed hebben.
De knuffels kunt u deponeren in de gele containers in het Kruispunt of de Antenne. Ook u gebruikte kleding kunt u daar nog
steeds in deponeren. Voor vragen: wg.hongarije@pn-dedemsvaart.nl
Inloopochtend Ontslag en nu? Woensdag 24 mei 2017: Heb je recent ontslag gekregen of ben je al langer werkeloos en
lijkt het je fijn om daar met lotgenoten over te praten? Hiervoor bieden we graag de gelegenheid door een speciale
inloopochtend te organiseren voor mensen die ontslagen zijn. Deze ochtend zal gehouden worden op woensdag 24 mei 2017
van 10:00 – 12:00 in de Antenne. Loop vrijblijvend bij ons binnen. We schenken een lekkere kop koffie en er is rust en ruimte
om met elkaar te praten en te luisteren naar elkaar.
Basiscatechese: Hallo jongens en meiden van groep 8. Zondag 28 mei is er weer basiscatechese, deze keer in de Antenne.
Deze zondag is alleen voor groep 8, omdat we alvast met de overstapdienst bezig gaan. We hopen jullie dan weer te zien,
groetjes Alida en Bernadien. Info: a.ekkelenkamp@gmail.com.
Taizéviering: Zondag 28 Mei is in De Antenne een Taizéviering deze begint om 19.00 uur de kerk is open vanaf 18.30 uur,
dit is een gebedsviering in de stijl en de sfeer van Taizé. De viering is een meditatieve dienst waarin liederen, gebed en stilte
centraal staan. Het thema van deze dienst is: “de grootheid van God". 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; Marthilde Visscher, 0523616815, taizededemsvaart@gmail.com
Opendeur-en Zangdiensten: Op zondag 28 mei is er om 19.00 uur een Opendeurdienst in de Van Dedemkerk. Voor
aanvang van de dienst zingen we samen enkele liederen. Voorganger deze avond is ds. Gerrit Huiskamp, de muzikale
medewerking is van Leonie van den Berg met zang en Henk Lip speelt piano, samen begeleiden ze de samenzang.
Het thema is 'Alleen'. We verwelkomen ook u graag in deze dienst.
Sectie Noord Oost 2: Wil jullie van harte uitnodigen om samen met ons te fietsen! We vertrekken zaterdag middag 24 juni
om 13.30 uur vanaf de van Dedemkerk en fietsen naar Gramsbergen waar we een bezoekje brengen aan de Mommeriete. Dit
is een traditionele brouwerij gevestigd in een eeuwenoud schippers café. Na de koffie is er een rondleiding en natuurlijk
kunnen wij ook een biertje proeven. Kom fiets en geniet met ons mee! Opgeven kan tot 16 juni bij: Margreet Smit
Smitties89@gmail.com tel. 617940
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.
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, wel maakt hij in de
maand mei alvast kennis met het wijkteam, de predikanten en de kerkenraad.
PZD (Prot. Zending Dedemsvaart): Op 6 mei jl. hebben we als Zendingscommissie voor het eerst meegedaan aan, en een
stand gehad op de Voorjaarsmarkt bij de Van Dedemkerk. Het was een komen en gaan van mensen, heel gezellig èn ook
zinvol! O.a. de zelfgemaakte kaarten werden goed verkocht en ook werd er volop meegedaan aan het “cijferspel” c.q.
verloting, waarbij naam en telefoonnummer in een vak met een zelfgekozen cijfer/nummer kon worden gezet. De 1e prijs was
voor mevr. Truus Klunder, de 2e prijs voor mevr. Magriet Lamberink, de 3e prijs voor mevr. Ada Ruitenberg en de 4e prijs was
voor mevr. Evelien Krol. Onze commissie is dan ook heel blij met de opbrengst: € 168,00. Dit bedrag wordt overgemaakt naar
het lopend Project. Allen heel hartelijk dank! Namens de PZD, Diny Petter.
Nederlands Bijbel Genootschap: De plaatselijke werkgroep Dedemsvaart/Balkbrug zoekt versterking vanuit onze
gemeente. Onze belangrijkste activiteit is het organiseren van de jaarlijkse Bijbelquiz. In de aanloop daartoe komen we zo’n 23 keer bij elkaar. Wie heeft zin om mee te doen? Nadere informatie en opgave kan bij Anneke Lei, 852175 of bij ds.J.van Dijk,
617345.
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.)

