De Antenne
10.30 uur : Anders Kerken
Vanaf 10.00 uur koffie

Collecten: 1e: Plaatselijk Kerkenwerk
2e: K&S/Wrkgr. Hongarije
19.00 uur : Van Dedemkerk

26 juni 2016

Van Dedemkerk

09.30 uur : ds. J.v. Dijk
Liturgie: Ps. 25: 6 en 10; EL 241; EL 185: 1 en 2; Ps. 25:4;
Lied van het Licht; “De Bijbel gaat weer open” 1 en 2; NLB
686: 1 en 2; NLB 923: 1, 2 en 3; EL 186a: 1 en 2
Lezing: Numeri 21:4-9 en Johannes 3: 3-17
Thema: Hoog ……., kijk omhoog
Collecten: 1e: Plaatselijk Kerkenwerk
2e: K&S/Wrkgr. Hongarije
18.50 uur samenzang
19.00 uur: Opendeurdienst ds. G.W. Piksen
m.m.v Van Dedem Marke vrijwilligerskoor.
Liturgie: Voor de dienst: ELB 203, ELB 413, ELB 212.
Ps. 118: 1 en 8,Gez. 320 : 1 en 3, ELB.132: 1,2 en 3,
NLB.416: 1,2,3 en 4, Gez. 456 : 3.
Lezing : 1 Petrus 2: 1-6
Collecten: 1e: K&S/Wrkgr. Hongarije
2e: PKW Opendeur zangdienst

Kindercollecte: Make-A-Wish Nederland
Collecteopbrengst 19 juni: PKW € 397,64
Vakantie ds. G.B. Huiskamp: Van maandag 30 mei tot en met zondag 26 juni hopen we afwezig te zijn ivm vakantie.
Wanneer pastorale zorg gewenst is, kunt u een beroep doen op de dan aanwezige predikanten.
Afwezig ds. Bart Breunesse: Gelukkig gaat het langzaam beter met mijn rug. Zitten is het grootste probleem. Dus kan ik nog
maar zeer beperkt iets doen. Volgende week is BE-LIEVE en daar werk ik naar toe. Indien nodig kunt u een beroep doen op
de aanwezige collega’s.
Van Dedemkerk: Aart en Janny Prinsen zijn verhuisd van de Hoofdvaart 5a naar het Wilgenroosje 1 hier in Dedemsvaart.
ons telefoonnummer blijft zoals het was 61 26 44.
Wij zijn het beste te bereiken op het nummer van de kerk, 61 66 15 en of 06 20 50 48 76
Ook voor degenen die langskomen voor een sleutel van het Kruispunt of Consistorie is het verstandig om even van tevoren te
bellen, zodat je niet voor niets komt. Maar meestal zijn we door de week wel in de buurt van de kerk of Fontein te vinden.
Foto’s boottocht: Na de ochtenddienst kunt u de foto’s bekijken van de boottocht van 7 juni naar Urk.
Bij goed weer is er koffie in de tuin en worden de foto’s getoond op de beamer in de kerk.
U mag met u kop koffie dan in de kerk de foto’s bekijken.
Doopprotocol: De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk heeft het doopprotocol opnieuw vastgesteld, na hierover de
gemeente gehoord te hebben. De eis dat één van de doopouders belijdend lid moet zijn, komt te vervallen waardoor ook
doopleden hun kind kunnen laten dopen. Verder wordt er een doopvoorbereiding en –begeleiding aangeboden die o.a.
bestaat uit drie gespreksavonden, en wordt vier keer per jaar de gelegenheid gegeven om te laten dopen. Het complete
voorstel stond in De Samenspraak van april 2016 en is op te vragen bij Maaike Hiemstra, scriba.deantenne@pkndedemsvaart.nl
Besluit over het zegenen van relaties anders dan tussen man en vrouw: Als Hervormde Gemeente Dedemsvaart willen
wij de Bijbel nemen als het Woord van God. Wij zijn de eersten niet die geloven, daarom willen we staan midden in het
belijden van de kerk van alle plaatsen en alle tijden. Juist daarom ervaren we een worsteling rondom het besluit of relaties
anders dan het huwelijk tussen man en vrouw binnen de kerk een zegen zouden mogen ontvangen. We geloven dat ieder
mens door God geschapen is en we willen duidelijk stellen dat iedereen als niet perfecte mensen welkom is onder de genade
van God en dus in zijn gemeente. Wij realiseren dat het geloof vele malen meer is dan de beslissing voor of tegen het
zegenen van relaties anders dan het huwelijk tussen man en vrouw. We geloven daarom dat binnen de gemeente een plek is
waar we dankzij ons geloof in Christus, elkaar kunnen vasthouden ook al verschillen we soms op bepaalde ingrijpende
onderwerpen van mening. We zijn door God uitgekozen om samen zijn gemeente te Dedemsvaart te zijn. We begrijpen,

respecteren en willen graag een ieder vasthouden, die op basis van hun leven uit de Schrift, van mening is dat het zegenen
van relaties anders dan een huwelijk tussen man en vrouw een weg is die de kerk niet zou moeten gaan. Na een lange en
ingewikkelde afweging ervaart de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Dedemsvaart echter wel dat ze deze zegening
mogelijk wil maken voor een ieder die daar oprecht om vraagt. De kerkenraad biedt de predikant(en) de ruimte om hierin
zijn/haar persoonlijke afweging te maken.
Openingstijden De Antenne: De vakantie periode begint weer, en dat heeft ook voor de openingstijden van de Antenne
gevolgen. Wij zijn niet alle dagen meer aanwezig, zoals in het jaarboekje staat. Wanneer zijn wij wel aanwezig.
Week 24, 25 ( 13 juni t/m 24 juni)
Week 26 t/m 30 ( 27 juni t/m 29 juli)
Maandagavond 18.30 t/m 22.00
Maandagmorgen 9.30 t/m 11.30
Dinsdagavond 18.30 t/m 22.00
Donderdagavond 18.30 t/m 22.00
Donderdagavond 18.30 t/m 22.00
Vrijdagmorgen 9.30 t/m 11.30
Namens alle medewerkers:

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.)

