De Antenne

24 juni 2018

10.30 uur: ds. K. van Staveren, Anders Kerken
m.m.v. EPN-band
Liturgie: Ps. 139: 1, 5 en 11; We gaan op reis van de weg
van verlangen: 1, 3 en 4; Hallo wereld; Opw. 27: 1, 2 en 3
(Leid mij Heer, o machtig Heiland); Opw. 789 (U leert mij
lopen op het water); Opw. 710 (Gebed om zegen)
Schriftlezing: Handelingen 9: 1-20
Thema: “De reis van je leven”

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds. H. Zweers, Zwolle
Liturgie: Ps. 146c: 1 en 7; NLB 263; NLB 107: 9; NLB 700: 1,
en 3; NLB 837: 1, 3 en 4; NLB 695: 1, 3, 4 en 5
Schriftlezing: Johannes 1: 1-5, Johannes 2:23-3:13

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

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

19.00 uur: Dienst in de van Dedemkerk

19.00 uur: mw. ds. M. Develing, Nieuwleusen
Opendeurdienst: m.m.v. kinderkoor Eigen Wijs
Liturgie: EL 147: 1, 2 en 5; Joh. De Heer 256: 1 en 3; EL 187;
Geroepen om te zingen 15; EL 37: 1, 3 en 4; NLB 904: 1, 3 en
5; EL 8: 1, 3, 4 en 6; NLB 416: 1, 2, 3 en 4
Schriftlezing: Matheus 14: 22-36
Thema: “Door het water”
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: K&S/Hopspice Dedemsvaart

Van Dedem Marke: Naast de weeksluitingen op zaterdagavond (19.00 uur) wordt op zondag 1 juli om 10.00 uur de
Avondmaalsviering gehouden in het Baken. Wees welkom.
Kindercollecte: 2e kwartaal 2018: Onderwijs en bescherming voor kwetsbare kinderen in Cambodja
Collecteopbrengst 17 juni: PKW: € 317,35 en K&S: € 268,90
Zomervakantie ds. G. Brandorff: Zondag 17 juni t/m zondag 15 juli. Collega’s nemen waar.
BELANGRIJKE WIJZIGING: Vanaf 1 juni is het kerkelijk bureau De Antenne gevestigd op Rozenheim 79,
Mw. Anna Pouls-Kerkdijk, tel 0523 615998, Mail kerkelijkbureau.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl
Dopen: Zondag 15 juli zal er weer de gelegenheid zijn om je kind te laten dopen of zelf gedoopt te worden. Deze dienst zal
geleid worden door ds. Karsten van Staveren. Het is goed en gezellig om met andere ouders in gesprek te zijn over God, het
geloof en de doop. De cursusavonden zullen zijn op 2, 9 en 23 juli. Aanmelden kan bij ds. Karsten van Staveren.
Opendeur -en Zangdiensten: Op 24 juni is er een Opendeur dienst in de Van Dedemkerk, aanvang van de dienst is 19.00
uur en vanaf 18.50 uur is er samenzang.In deze dienst hoopt voor te gaan ds. M. Develing uit Nieuwleusen en ook werkt het
kinderkoor Eigen Wijs o.l.v. Annemiek Nuvelstijn mee. Het thema van de dienst is: Door het water. We hopen dat ook u zult
komen deze avond.
Liederenlijst voor de Opendeur -en Zangdiensten: Wij als commissie willen graag samen met u een liederenlijst
samenstellen. Wij vragen u [enkele] lievelingsliederen door te geven. Zet duidelijk op papier welk nummer en uit welke bundel
het lied komt. De briefjes kunt u t/m zondag 24 juni deponeren in de dozen bij de uitgangen van beide kerken. De liederen
worden o.a. gebruikt in de dienst van augustus en later in een Opendeur - of Zangdienst.
Grote Kerkenraad 20 juni: Er is tijdens het begin van de grote kerkenraad onder het genot van een kopje koffie op een
ludieke manier afscheid genomen van de ambtsdragers die de kerkenraad hebben verlaten. De beroepingscommissie is
vastgesteld en ze zullen hierover deze week een worden geïnformeerd. De kerkenraad heeft besloten om ook in het volgende
kerkelijk jaar door te gaan met een spreekuur voor de gemeente vooraf aan het moderamen. Taakgroep Jongeren heeft een
jongerenwerker gevonden voor onze gemeente. Als het sollicitatieproces is afgerond zal de gemeente verder op de hoogte
worden gebracht. Het beleidsplan van het College van Diakenen (vroeger Kerk en Samenleving) is vastgesteld. Het
beleidsplan van de taakgroep Jongeren is besproken en zal iets worden aangepast. De avonddienst van 15 juli wordt
geschrapt i.v.m. de intrededienst van ds. J. Zondag op 15 juli om 14.30 uur.

Maaltijd in de Fontein: Op vrijdag 29 juni staat er in de Fontein weer een lekkere maaltijd op tafel om gezellig samen te eten.
Hebt u zin om gezellig mee te eten dan bent u vanaf 17.45 uur van harte welkom. U kunt zich tot woensdag 27 juni opgeven
bij Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Wij zien u graag aan tafel!!
Foto’s Boottocht: De foto’s van de boottocht worden op zondag 8 juli na de ochtenddienst getoond in de Fontein.

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.)

