De Antenne

22 april 2018

Van Dedemkerk

10.30 uur: ds. M. Rappold, Emmen
EigenwijzZ dienst m.m.v. Gospelkoor Higher Level

9.30 uur: prop. mevr. T.W.D. Prins

Liturgie: ELB 184: 1, 2 en 3; ELB 438: 1 en 2; Liedboek
913: 1, 3 en 4; Gez. 456: 3 (amen)
Schriftlezing: Jeremia 29: 11-14
Thema: “Herbereken route”

Liturgie: Ps. 93: 1, 2, 3 en 4; Ps. 65: 1 en 3; Lied 653: 1, 4 en
7; Lied 518: 1; Lied 518: 3 en 7; ELB 125; Lied 727: 3, 6, 9 en
10.
Schriftlezing: Psalm 93; Openbaring 1: 1-20

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: K&S/Diaconie

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: K&S/Diaconie

19:00 uur: dienst in de van Dedemkerk

19.00 uur: ds. J. D. Th. Wassenaar, Hellendoorn
Open Deurdienst, m.m.v. Ommer Mannenkoor
Liturgie: (vooraf) ELB 150; ELB 144; NLB 675
(in de dienst) Ps. 133; NLB 632: 3; Ps. 139: 2 en 14; ELB 299:
1; NLB 969; NLB 416
Thema: “(a) sociale media”

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: K&S/Diaconie
Kindercollecte: 2e kwartaal 2018: Onderwijs en bescherming voor kwetsbare kinderen in Cambodja
Collecteopbrengst 15-4: PKW: € 416,57 en K&S: € 289,15
Wijk Noordwest: Voor de wijk Noordwest is pastorale ondersteuning gevonden in de persoon van ds. W.A. Wegerif uit
Nijverdal. Ds. Wegerif is emeritus predikant en heeft er zin in pastorale ondersteuning te bieden. Hij is per direct beschikbaar.
Wim Vrieling, ouderling pastoraat voor de wijk Noordwest zal een inventarisatie doen naar adressen. Ds. Wegerif is
bereikbaar via email: ds.wegerif@xs4all.nl of tel. 0548-769007.
Studieverlof ds. Karsten van Staveren: Vanaf 16 april tot en met 6 mei zal ik gebruik maken van 3 weken studieverlof, die
een predikant een keer in de vijf jaar mag opnemen. Het zal een tijd van studie en bezinning zijn. In deze tijd zal ik niet
beschikbaar zijn voor het werk van de kerk.
Gemeenteavond en advies beroepingscommissie: Op woensdag 11 april hebben we een gemeenteavond gehouden in de
Antenne. De kerkenraad is blij te kunnen mededelen dat deze gemeenteavond goed is bezocht. Tijdens deze avond is er
uitgelegd welke stappen er genomen zijn op weg naar onze fusie, waarbij we hebben moeten concluderen dat een
daadwerkelijke fusie met Pinksteren 2018 te voorbarig is. De beroepingscommissie heeft toegelicht welke stappen ze hebben
genomen voordat ze een unaniem advies uitbrachten aan het moderamen. Dit advies zal in de volgende GKR vergadering
van a.s. woensdag 18 april worden besproken. Als de kerkenraad ook achter het uitgebrachte advies staat wil de kerkenraad
graag de gemeente horen. Op zondag 22 april wil de kerkenraad, na afloop van beide kerkdiensten, het advies van de
beroepingscommissie met de gemeente delen. De gemeente kan dan hierover vragen stellen aan de beroepingscommissie.
Het verslag van de gemeenteavond staat in de Samenspraak van mei 2018.
Grote Kerkenraad: Afgelopen woensdag 18 april heeft de Grote Kerkenraad vergaderd. In deze vergadering is de
jaarrekening van de Antenne, van Dedem en Kerk en Samenleving besproken en goedgekeurd. Het advies van de
beroepingscommissie is besproken en is unaniem aangenomen door de aanwezige kerkenraad. Nogmaals is er gesproken
over de vacatures binnen de kerkenraad en de taakgroepen. Erg blij zijn we met de mensen die toegezegd hebben een taak
op zich te nemen, helaas zijn er op dit moment nog te weinig diakenen en ouderlingen beheer om volgens de voorgeschreven
regels te kunnen fuseren. Om het fusie proces te ondersteunen is er besloten om er een werkgroep fusie van te maken. Zij
zullen voorstellen voorbereiden waarover de kerkenraad zal beslissen.
Bijbelkring: Voor de laatste keer dit seizoen komt de Bijbelkring van Desiree Prins samen. Op maandagmorgen 23 april
vanaf 10.00 uur staat Johannes 21 op het programma. De discipelen gooien het over een andere boeg.
55+: Donderdag 26 april om 14.00 uur in de Antenne. Ds. Hans Schipper informeert ons over ‘Pastoraat aan mensen met een
verstandelijke beperking’. Wilt u gehaald worden, bel dan tussen 12.00 en 13.00 uur naar Tjerkje van der Meulen, tel. 613643.

Vragenuurtje: De kerkenraad vindt het belangrijk, dat het voor gemeenteleden duidelijk is welke weg we zijn ingeslagen en
dat er duidelijke antwoorden worden gegeven op vragen die er misschien leven. Daarom is voorafgaande aan de
moderamenvergaderingen gelegenheid om vragen te stellen aan enkele leden van het moderamen en de kerkenraad. De
eerstvolgende keer is op woensdagavond 9 mei van 19.00 tot 19.45 uur in de Fontein.
40 dagen boekje: Voor de paasdagen hebben we een boekje uitgegeven met als thema: “Onvoorwaardelijke liefde”. Dit
project omvatte 5 verschillende projecten in binnen- en buitenland. Door de uitgave van dit boekje hebben we een opbrengst
gekregen van € 362,00 voor de boekjes en € 368,00 als opbrengst van de spaardoosjes. Iedereen bedankt voor de
medewerking voor de totstandkoming van dit boekje en ook iedereen bedankt voor de opbrengsten van dit project.
Vier het leven: Zaterdag 2 juni viert de Interkerkelijke Vrouwengroep haar 20-jarig bestaan met een Interkerkelijke
Vrouwendag in de Backerije, 1ste Schansweg 2 in Balkbrug. U bent welkom vanaf 9.30 uur, het programma duurt tot 16.00
uur. Er zal een optreden zijn van cabaretduo Eer&Nan, mogelijkheid tot een meditatieve wandeling en verwenmomentjes. De
kosten zijn € 15,00 inclusief koffie/thee met gebak, lunch en deelname aan een workshop. Aanmelden via de website:
interkerkelijkevrouwen.jouwweb.nl of Facebook: Interkerkelijke vrouwen Dedemsvaart/Balkbrug. Van harte welkom!
Herhaalde oproep t.b.v. verjaardagfonds: Ondanks het gegeven dat zich inmiddels enkele mensen hebben aangemeld,
waarvoor onze zeer hartelijke dank, zijn wij nog steeds op zoek naar mensen die ons willen helpen bij het brengen en/of
ophalen van de enveloppen voor het verjaardagfonds van onze beide kerken. Momenteel zijn er nog 4 ‘wijken’ volledig vacant
voor zowel halen en brengen en 6 ‘wijken’ voor alleen halen. Wilt u helpen? Geef u dan zo spoedig mogelijk op via Derk
Zwiers, tel. 0523-614123 of per mail (voorkeur) naar kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl. U krijgt dan een
overzicht met de vacante wijken toegestuurd.
Werkzaamheden rond van Dedemkerk: De kerktuin Oostzijde wordt opgehoogd en doorgespit, hier blijft regelmatig water
staan, waardoor het moeilijk maaien is. Door het om te spitten en op te hogen zal dit probleem verholpen zijn. De
parkeerplaats aan de Zach. Tijllaan, achter het kerkbosje, zal vernieuwd worden, de grasklinkers gaan er uit en er komt
klinkerbestrating voor in de plaats. Deze werkzaamheden zullen binnenkort starten.

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.)

