Zondag 24 mei 2015, Pinksteren
Opbrengst gezamenlijke collecten:
14 en 17 mei: Kerk & Samenleving/ Diaconie € 521,34 ; PKW € 650,13 . Bovendien zijn via de collecte in
de kerk en via de bank weer diverse giften ontvangen voor Noodhulp Nepal tot een totaalbedrag van €
440,00. De totale opbrengst voor Noodhulp Nepal is daarmee op € 3.074,50 gekomen. Hartelijk dank
voor alle gulle giften!
Pinksterdienst. Vandaag is Frank Hofman voornemens om belijdenis te doen. In deze dienst zal ook
Maud Johanna Jantina van der Haar worden gedoopt. We zien uit naar een prachtige dienst waarin
Gods Geest de ruimte krijgt om ons te raken en te veranderen.
Met Pinksteren is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie. Centraal staat het
werk van partner-organisatie Institute for Bible Translation (IBT) in de Oekraïne, die werkt aan de
vertaling van de Bijbel in het Krim Tataars. De Krim Tataren vormen sinds enkele eeuwen een kleine
minderheid op De Krim. Velen van hen zijn tijdens een lange balling-schap christen geworden, maar een
Bijbel in de eigen taal was er niet. Met steun van Kerk in Actie heeft het IBT gewerkt aan een
bijbelvertaling in het Krim Tataars. De vertaling is afgerond en de vertaalde Bijbel worden gedrukt, zodat
deze thuis en in de kerk kan worden gelezen. Een bijbel in eigen taal kost slechts € 9,00. Kerk in Actie
wil IBT helpen aan minstens 2000 bijbels. Met de collecte wordt het werk in de Oekraïne en andere
zendingsprojecten van Kerk in Actie gesteund.
Op 7 juni vervalt de avonddienst in de Fontein omdat er tegelijkertijd een ‘Eigenwijz’ dienst is in de
tuin van de Van Dedemkerk. Vanzelfsprekend zijn de gemeenteleden die normaal gesproken de
Fonteindiensten bezoeken van harte welkom in deze dienst of ’s morgens in De Antenne.
Zondag 24 mei is er een dienst die wordt voorbereid door de Opendeur- en Zangdienst en de
zendingscommissie. Voorganger is ds. Bart Breunesse en de dienst begint om 19.00 uur. Muzikale
medewerking in deze dienst wordt verleend door het Van Dedem Kerkkoor. Het thema is: ‘Wat bezielt
je?’ Tijdens de dienst is er een collecte voor ons project in Ghana van Kerk in Actie. In noord Ghana
moet het Presbyteriaanse Trainingscentrum rekening houden met de verschillende taalgroepen, het
grotere aantal analfabeten en wordt speciaal aandacht gegeven aan de dialoog tussen Moslims en
Christenen. Interreligieuze dialoog is een belangrijk thema voor de cursussen. Hiervoor moet geld
beschikbaar komen voor voeding voor de deelnemers en aan training voor kerkelijke werkers die aan het
instituut verbonden zijn. Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie gezellig
na te praten. Wij hopen op uw aller komst!!
Dedemsvaart Natuurlijk. De Taakgroep Jongeren staat ook op Dedemsvaart Natuurlijk! Loop even bij
de jongeren aan en laat je op de foto zetten! Een voorproefje voor het Jongeren Event op 30 augustus
a.s. BE LIEF.
Meet & Greet. Zondag 31 mei is er weer een laagdrempelige Meet & Greet viering voor het hele gezin,
maar ook als je alleenstaand, jong of oud(er) bent, om 11.00 uur in de Van Dedemkerk. Vanaf 10.30 uur
is er koffie, thee en limonade.
J. van Dijk is de dominee. Geert en Ineke v.d. Logt zorgen voor de muzikale invulling.
Huwelijksaankondiging. Anne Marijn Batterink en Christiaan Prenger zijn voornemens te trouwen op
vrijdag 29 mei a.s.
De kerkelijke inzegening van hun huwelijk is om 16.00 uur in de Reestkerk te Oud-Avereest, waarvoor u
hartelijk bent uitgenodigd. Voorganger in deze dienst is ds. Bart Breunesse.
Vrijdag 5 juni is de dag waar Freddy Courtz en Marianka de Graaf al lang naar uitkijken. Op die dag
willen zij elkaar het ja-woord geven. De kerkelijke inzegening van hun huwelijk is in 't Hofje van Buisman
in Lemelerveld. Voorganger is ds. J. Tulp.
High Tea. Wijk Zuidwest nodigt de hele gemeente uit voor een High Tea in de tuin van de Van
Dedemkerk op zondag 31 mei van 15.00-17.00 uur. Bij slecht weer stellen we het een weekje uit. Voor
hapjes en drankjes wordt gezorgd. We vinden het natuurlijk leuk als u zelf ook iets klaarmaakt/meeneemt
voor de High Tea, maar dit hoeft niet. Vanwege het beperkte aantal stoelen is een aanmelding wenselijk.

U kunt zich aanmelden voor 26 mei bij: Ronald de Jonge tel. 615834, e-mail: rodejo16@gmail.com of bij
Gerda Hofman tel. 616814 e-mail: ggho@home.nl of bij ds. Karsten van Staveren.
Het gezamenlijk eten is de eerstvolgende keer op vrijdag 29 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. U kunt zich opgeven tot woensdag 27 mei bij Nellie Hilberink, tel. 614844. De kosten voor de
maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Wij zien u graag aan tafel!!
Boottocht: Er zijn nog stoelen vrij voor onze boottocht op woensdag 3 juni, opgeven kan nog. We
stappen in Meppel op de boot en varen via Hasselt en Zwolle naar Hattem. In Hattem kunnen we even
van boord. De kosten van deze dag zijn € 57,50. Opgave bij: Koert Naber, tel. 614996 of Gerrit Jurjens,
tel. 614617. Mailen: dini@vanderhoekies.nl o.v.v. naam en aantal pers.
Grote schoonmaak. Wij willen graag weer een grote schoonmaak houden in De Antenne. Wie wil ons
daar bij helpen?
In de keuken ligt een lijst waar je de datum en tijd kunt invullen of stuur een mail naar
kosters.antenne@gmail.com
Dinsdag 2 juni en donderdag 4 juni van 9.00-12.00 uur en 13.30-16.30 uur.
Foutje moet kunnen. Zo kan het gebeuren dat er plotseling een organist door de koster van de Van
Dedemkerk uit de Antenne wordt gehaald vanwege een roosterprobleempje. Eveneens kan het
gebeuren dat zomaar Wim Visscher opstaat om spontaan in te vallen voor Nico Aalberts omdat deze
laatste de Cantorij begeleidde in Clara Feyoena Heem. Om met de wijze woorden van ds. Huiskamp te
spreken: "het kan nooit misgaan, alleen anders". Snel achter elkaar twee 'missers' maar ach, er zijn
zovele keren dat het goed gaat, zo goed zelfs dat het niet opvalt. Daarom sluit ik maar af met het
bekende spreekwoord: "waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, gelukkig ken ik weinig mensen die
geen fouten maken". M.vr.gr. Hans Niezink.
De kerkenraad stelt voor om, als er geen gegronde bezwaren worden ingediend, in de ochtenddienst
van 7 juni a.s. te bevestigen of herbevestigen als ambtsdrager:
- Kirsten van Faassen-Jörgensen, Verdistraat 14 (diaken);
- Gert Dankelman, Het Bergje 10 (diaken);
- Janny Naber-Bredewout, Langewijk 33 (diaken);
- Gerda Hofman-Bijlstra, De Lisdodde 55 (ouderling taakgroep pastoraat);
- Henny Logtenberg-Borger, Vuile Riete 42 (ouderling taakgroep pastoraat);
- Fokko Batterink, Stegerensallee 53 (ouderling pastoraat Van Dedem Marke);
- Piet van Kesteren, Moerheimstraat 99 (ouderling taakgroep vieren);
- Margareth Joosten-Brands, De Klaverzuring 10 (ouderling taakgroep leren);
- Ger van Dijk, Ommerkanaal 23 (ouderling-kerkrentmeester);
- Henk IJmker, Moerheimstraat 95 (ouderling-kerkrentmeester);
- Huib Visscher, Kotermeerstal 4 (ouderling-kerkrentmeester);
- Ellen Kok-Veltink, Anton van der Horststraat 21 (ouderling scriba kerkenraad).
En in de ochtenddienst van 14 juni a.s. te bevestigen als ouderlingen voorzitters kerkenraad:
- Harry Boertjes, Het Rak 2 en
- Gert de Jong, Zaaimansakker 7.
Bezwaren kunnen ingediend worden tot 2 juni 2015 bij Ada Ruitenberg, voorzitter.vandedemkerk@pkndedemsvaart.nl of Evelien Schreiber, scriba.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl .
Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u, bij voorkeur digitaal, inleveren voor woensdag 18.00 uur bij René
Grijsen, De Magnolia 42, tel. 613632, of via e-mail op: pkn.nieuwsbrief@gmail.com. Kopij max. 6 regels
lang (Arial-10 pnt.)

