Van Dedemkerk

23 juni 2019

De Antenne

09.30 uur: ds. K. van Staveren
Liturgie: Ps.121: 1,2, NLB 904: 1,3,5, HH 336, NLB 321:
1,3,6,7, NLB 905, NLB 425
Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1-15
Thema: “Wat doe jij hier?”

10.30 uur: Anders Kerken, ds. J. Zondag, m.m.v. EPN-band
Liturgie: Ps. 139: 1,7,8, ELB 470, Hemelhoog 629, Lied
838, Hemelhoog 473.
SchriftLezing: Leviticus 18: 20-22, 1 Korinte 13: 1-3
Thema: “Ondanks alles, blijf ik toch geloven”

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Werelddiaconaat

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Werelddiaconaat

19.00 uur: ds. G.A. Trouwbos, Nieuwleusen, Opendeurdienst
m.m.v. Vrouwenkoor Quodlibet
Liturgie: voor de dienst 18.50 uur: ELB 218: 1,3, NLB 413:
1,2,3, NLB 675: 1,2. 19.00 uur: Ps. 98: 1,2,4, NLB 803: 1,2,6,
ELB 144: 1,2,3, NLB 416: 1,2,3,4.
Thema: “Nieuw geloven”

19.00 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Werelddiaconaat
Kindercollecte: 2e kwartaal - Kinderen bevrijden uit de slavernij in de visserij - Ghana
Collecte: 09-06 PKW € 546,20 en K&S € 448,11, 16-06 PKW € 412,53 en K&S €351,67
Vakantie: Van 17 juni t/m 7 juli heeft ds. Brandorff vakantie. Voor spoedgevallen blijft hij echter beschikbaar. In overige
situaties zullen collega's waarnemen.
Zondag 23 juni – Werelddiaconaat collecte; Steun vluchtelingen in Nigeria: Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In
ons eigen land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in
Europa, maar in hun eigen land of regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het
geweld van Boko Haram. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te
komen. Er is een enorm tekort aan voedsel door armoede, geweld, vernielingen en slechte weersomstandigheden. Via
Nigeriaanse kerken en hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen. Helpt u mee om
deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Anders Kerken 23 juni: Op 23 juni is er weer een Anders Kerken-dienst: de laatste voor de zomervakantie. De dienst op
zondagochtend in De Antenne heeft als thema: ‘Ondanks alles blijf ik toch geloven’. Wat doet negatieve beeldvorming rond
geloof met ons? Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de Nashville-verklaring. Wat is de rol hierin van (social) media,
influencers of vloggers? Het geloof is en blijft voortdurend in ontwikkeling. Binnen dat geloof gaat het om duurzame, blijvende
relaties en de relatie die we hebben met God. Daarin moeten we rekening houden met andersdenkenden en verdraagzaam
en respectvol naar elkaar toe zijn, maar dat is niet altijd gemakkelijk! Ds. Jonathan Zondag gaat voor in de dienst en de EPNband zorgt zoals altijd voor de muzikale begeleiding. De dienst begint om 10.30 uur, maar vooraf is er natuurlijk tijd voor
ontmoeting onder het genot van koffie, thee of fris. Graag tot ziens!
Lekkere maaltijd in de Antenne: Op vrijdag 28 juni staat er in de Antenne weer een lekkere maaltijd op tafel om gezellig
samen te eten. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Voor vragen of meer informatie kunt u, tot woensdag 26
juni, bellen met Nellie Hilberink, tel 06 28499494. Wij zien u graag aan tafel!!
Foto’s Boottocht: De foto’s die geschoten zijn tijdens de boottocht worden op zondag 30 juni na de ochtenddienst tijdens het
koffiedrinken in de Fontein getoond.
BBQ Wijk Zuid-West: Op donderdagavond 4 juli willen we het seizoen afsluiten met een BBQ. Bij het ’t Kruispunt gaat om
half 7 het vlees op de grill en staat de salade, stokbrood en andere lekkere dingen voor jullie klaar. We zullen even napraten
over het afgelopen jaar en elkaar een goede vakantie wensen. Je hoeft niets mee te nemen, voor alles wordt gezorgd. Wel
wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld. Opgave kan bij Ronald, Jan, Peter en Gerda.
Fietstocht: Zaterdag 6 juli organiseren de Vrienden van de Hospice Dedemsvaart een fietstocht van ongeveer 40 km. Tussen
13.00 uur en 14.00 uur kunt u zich aanmelden bij The Fellowship, Moerheimstraat 144. Onderweg staat er koffie voor u klaar.
De kosten bedragen € 7,50 pp. Graag tot dan!

Gesprekken rondom de doop: Op zondag 14 juli zal er weer de gelegenheid zijn om gedoopt te worden. Zou je zelf gedoopt
willen worden of je kind willen laten dopen, dan kunnen jullie je aanmelden bij ds. Karsten van Staveren
(dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl). Op maandag 1 juli en maandag 8 juli staan de gesprekken rondom de doop gepland.
Het is altijd mooi om met anderen een zinnig gesprek te voeren over geloven, kerk en doop.
Commissie Fondsenwerving, Service team bij op - en ontruimen woningen: Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het op - en
ontruimen van uw woning. Overtollige, maar herbruikbare goederen, brengen wij in op de jaarlijks te houden Fancy Fair. Ook
voor het afvoeren van niet bruikbare goederen in combinatie met het schoon opleveren van de woning, bieden wij ons aan
tegen een vooraf af te spreken tarief. U kunt hiervoor contact opnemen met: de heren D. Olde tel: 0523638569 of W. Nijboer
0523-616051. Voor het ophalen oude metalen, wasmachines etc. kunt u Freek Lamberink bellen 0523-614668.
Stuurgroep Fondsenwerving oproep: Chris Antuma heeft ons benaderd. Voor schoffelwerk op een perceel in Junne. Het
gaat om biologische teelt. Het idee hierachter zal hetzelfde zijn als de fruitpluk. Vorige week deden we al een oproep en
enkele mensen doen mee. Toch graag nog enkele mensen erbij zodat men niet iedere week hoeft te schoffelen. Opgave en
inlichtingen: Klaas Boessenkool, tel. 0610123847, Marry Brand, tel. 638611
Vergadering kerkenraad: Op 19 juni heeft de kerkenraad vergaderd. Er is afscheid genomen van ambtsdragers en nieuwe
ambtsdragers zijn verwelkomd. Er is een voorstel aangenomen om de redactie van de Samenspraak te vragen een nieuwe
rubriek op te nemen, waarin gemeenteleden zich voorstellen. Afgesproken is dat tijdens de vakanties van de predikanten
gemeenteleden in geval van pastorale ondersteuning via de mail contact kunnen opnemen met de kerkenraadsleden. De
werkgroep communicatie heeft een presentatie gehouden over de stand van zaken. Ze hebben een concreet voorstel om een
partij de nieuwe website te laten bouwen. De kerkenraad heeft nog een aantal aanvullende vragen. Na beantwoording van
deze vragen volgt definitieve besluitvorming. Bij de stukken die naar het breed moderamen van de classis zijn gestuurd
ontbrak nog de meerjarenbegroting en geconsolideerde balans. De meerjarenbegroting bij ongewijzigd beleid laat een groot
financieel te kort zien. Daarom hebben de kerkrentmeesters een tweede taakstellende meerjarenbegroting gemaakt, hierin
zijn acties verwerkt om te zorgen voor een positief resultaat. Het is een uitdaging om dit positieve resultaat te bereiken. De
kerkenraad gaat akkoord met de taakstellende meerjarenbegroting inclusief voorgestelde acties. Er zijn nog twee
gemeenteleden die een vacature van ouderling willen vervullen. De kerkenraad gaat akkoord met deze personen. Als er geen
bezwaren komen, zal de bevestiging voor de start van het nieuwe seizoen plaats kunnen vinden. De vacature van scriba is
nog niet vervuld, als iemand nog een geschikt gemeentelid kent, dan graag een bericht sturen naar de voorzitter. De
avond4daagse door de kerken in Dedemsvaart is erg positief verlopen, er waren veel gemeenteleden die spontaan een
bijdrage wilden leveren.
Openingstijden De Antenne: De vakantie periode begint weer, en dat heeft ook voor de openingstijden van de Antenne
gevolgen. Wanneer zijn wij wel aanwezig:
Week 26 ( 24 juni t/m 28 juni)

Maandagmorgen van 9.30 uur t/m 11.30 uur, Dinsdagmiddag van 14.00 uur t/m 16.00 uur, Dinsdagavond 19.00 uur t/m
21.30 uur, Donderdagavond van 18.45 uur t/m 22.30 uur, Vrijdagmorgen van 9.30 uur t/m 11.00 uur.

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, Raveslootstraat 5, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

