De Antenne

22 mei 2016

09.30 uur : ds.K.van Staveren
Liturgie: NLB 704, NLB 304, ELB 338, NLB 848, NLB 754,
NLB 706
Lezing: Spreuken 8: 1-4, 22-31, Romeinen 5: 1-5
Thema: “Tot omhelzen in staat”

Van Dedemkerk

Dienst in De Antenne

11.00 uur: ds. B.G. Breunesse Meet & Greet
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Diaconie
19.00 uur : Dienst in de Van Dedemkerk

19.00 uur: ds. P.E.G.Wiekeraad Uelsen

Opendeur-en Zangdienst
m.m.v. “Nooit alleen” Gramsbergen
Liturgie: E.L. 185, Joh. de H. 210 :1, 3, Gez. 463
Ps,145: 1, Joh. de H. 528, E.L. 263:1,4,5, 6, E.L.
132:1,2,3, Gez. 456 vs. 3
Lezing:
Thema: Als je wacht op een email uit de hemel kun je lang
wachten!
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: Opendeur- en Zangdiensten
Kindercollecte: Make-A-Wish Nederland
Collecteopbrengst 15 mei: PKW: € 618,55, K&S - Meer jongeren in de Rwandese Kerk € 598,53
Permanente Educatie ds. Karsten van Staveren: Op de donderdagen van 26 mei en 2 juni zal ik druk bezig zijn met een
cursus “Presentatie voor voorgangers” in het nieuwe Hydepark te Doorn.
Bezoekdienst Kerkaktief : Op donderdag 26 mei is er een fietstocht . We verzamelen om 9.00 uur bij de consistorie van de
van Dedemkerk. Na een kopje koffie vertrekken we voor een fietstocht van ongeveer 30 kilometer, uitgezet door Janny Naber
en Willy Kamerman. Iedereen ,die mee wil fietsen is van harte welkom. Wilt u zelf voor een lunchpakket zorgen? Bij slecht
weer gaat de tocht niet door.
Fietstocht: Op zondag 29 mei organiseert wijk Noordwest een fietstocht voor iedereen. We vertrekken na de kerkdienst en
de koffie om ongeveer half 12. 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: Klaasje van Lubek tel: 613324 of bij Janny de Boer, tel: 613096.
Voor alle bezorgers van "De Samenspraak": Op jullie overzicht staat, dat "De Samenspraak" van juni bezorgt moet
worden op woensdag 25 Mei. Maar dat is niet goed. "De Samenspraak" komt op 31 mei binnen en mag vanaf woensdag 1
juni worden rond gebracht, dus 1 week later dan op jullie overzicht staat!! Mocht u iemand in uw omgeving hebben , die ook
"De Samenspraak" bezorgt en misschien deze nieuwsbrief niet leest, wilt u dat dan doorgeven aan die bezorg(st)er , zodat zij
niet voor niets komen op de 25e.
Opendeurdienst: Vanavond is er weer een Opendeurdienst in de Van Dedemkerk. Het thema is deze keer: “Als je wacht op
een email uit de hemel kun je lang wachten”. Voorganger is ds. P.E.G. Wiekeraad uit Uelsen [D.], en het Gospelkoor “Nooit
Alleen” uit Gramsbergen o.l.v. Marjan Snippe verleent haar medewerking.Vanaf 18.50 uur is er samenzang, de dienst begint
om 19.00 uur.
Boottocht: Dit jaar is onze boottocht op dinsdag 7 juni. In Meppel schepen we in en varen dan in de richting van Giethoorn.
Mis deze gezellige dag niet en geef u op bij : Koert Naber, tel. 614996 of Gerrit Jurjens, tel. 614617. De kosten zijn € 60.00
per persoon. Mailen mag ook naar dini@vanderhoekies.nl o.v.v. naam, adres en aantal personen.
Hulpkoster De Antenne. We zijn op zoek naar een hulpkoster vanwege tijdelijke afwezigheid van Marie Trompetter. De
werkzaamheden betreffen in hoofdzaak schoonmaak, opruimen en assistentie van de koster. Belangstellenden kunnen zich
melden via kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl of telefonisch bij Kees Antuma tel nr. 06 5390 5420. Vooraf
kan ook nadere informatie worden gevraagd.

Nacht van gebed: De gezamenlijke kerken in Dedemsvaart bidden samen in de nacht van 27/28 mei voor de
medechristenen die vervolgd worden. Dit bidden gebeurt in blokken. Jij/ u kan ieder moment van de avond/nacht binnen
komen en b.v. een blok mee bidden en dan weer gaan. De Nacht van Gebed begint 27 mei om 22.00 uur en eindigt op 28 mei
om 6.00 met een ontbijt. Deze keer komen we samen in de Antenne.
Gemeente avond: Op woensdag 8 juni houden we een gemeente avond in de Fontein ,waarin we o.a. aandacht zullen
schenken aan de uitkomst van de 4 Van Dedem gemeente avonden , die gehouden zijn over het zegenen van relaties,
anders dan die tussen man en vrouw. Verdere informatie volgt op de nieuwsbrief en in de Samenspraak. Graag nodigen we
u uit om op woensdag 8 juni op deze gemeente avond aanwezig te zijn. Vanaf 19.45 staat de koffie voor u klaar.
Gezamenlijk eten: De eerstvolgende keer is op vrijdag 27 mei a.s. in De Antenne. Hebt u zin om gezellig samen te eten dan
bent u vanaf 17.45 uur van harte welkom. Om 18.00 uur beginnen we met de maaltijd. Als u zich nog wilt opgeven, dan kan
dat tot woensdag 25 mei bij Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Wij zien u graag
aan tafel!!
Taizéviering : Op zondag 19 juni 2016 is er tijdens de avonddienst in De Antenne, aan de Wilhelminastraat 3 in
Dedemsvaart, 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: ‘Wie mij wil volgen, moet niet alleen aan zichzelf denken…’
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; Marthilde Visscher, 0523616815, taizededemsvaart@gmail.com
Aankondiging van voorgenomen huwelijk: Op vrijdag 3 juni willen Frank Hofman en Veerle van Kesteren gaan trouwen.
De inzegening van het huwelijk zal om 16:00 uur plaats vinden in de Van Dedemkerk. Iedereen is van harte welkom om deze
dienst met hen mee te vieren. Wij wensen hen een mooie dag toe en Gods zegen op de weg ,die ze samen gaan.
Onder Schooltijd :Onder Schooltijd sluit het seizoen af met een gezellige morgen op woensdag 25 mei.
Dopen: Zondag 5 juni is er weer gelegenheid om je kind te laten dopen. De doopdienst is in de Van Dedem Kerk om 9.30 uur,
en de voorganger ds. Bart Breunesse. Graag even contact opnemen: 234818 of dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl
Alleen gaanden wijk Noord Oost zondag 22 mei: Voor mensen ,die alleen zijn en zich eenzaam voelen en/of de zondag
lang vinden duren hebben komen we vanmiddag bij elkaar in de Antenne. De middag begint om 15.00 uur, de koffie staat
klaar.
Bedankje: Van mevr. A. Veldsink-Ensing, Samenwijk 39 voor de kaarten en het meeleven, dat ze mocht ontvangen tijdens
haar verblijf in het ziekenhuis en thuis.

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.)

