De Antenne
09.30 uur: Van Dedemkerk

27 mei 2018

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds. G.H. Labooy
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: K&S diaconie

19.00 uur: Van Dedemkerk

19.00 uur: zangdienst ds. Karsten van Staveren
m.m.v. het gospelkoor Godiva uit Lutten,o.l.v. Trijntje Botter
Liturgie: NLB 672: 1,2,7 (Kom laat ons deze dag), ELB 147:
1,3,5 (Heer ik hoor van rijke zegen), ELB 170: 1,2 (Groot is uw
trouw, o Heer), NLB 675 1,2 (Geest van hierboven), Gezang
304: 1,2,3 (God is getrouw zijn plannen falen niet), NLB 423:
1,2,3 (Nu wij uiteengaan)
Thema: 'Houd je rug recht'
Schriftlezing:
Collecten:in de dienst: werkgroep Opendeur- en
Zangdiensten, bij de uitgang: K&S diaconie

Kindercollecte: 2e kwartaal 2018: Onderwijs en bescherming voor kwetsbare kinderen in Cambodja
Collecteopbrengst 20 en 21 mei: PKW € 428,70 en K&S €377,50
Functionaris Gegevensbescherming gezocht: Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) in werking. Deze wet heeft tot doel ons als burgers te beschermen tegen inbreuken op onze privacy. Ook onze
kerkgemeenschap moet aan deze wetgeving voldoen. De colleges van kerkrentmeesters hebben geconstateerd dat het
naleven van deze wet dusdanig belangrijk en veelomvattend is dat bestaande collegeleden dit ‘er niet maar zo even bij
kunnen doen’. We zijn dus op zoek naar mensen die ons willen versterken door alleen deze specifieke taak als, functionaris
gegevensbescherming, op zich te nemen. Hebt u kennis van het onderwerp en/of interesse? Meldt u dan aan bij Derk
Zwiers. Kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nlof tel. 0523-614123 (alleen ’s avonds).
BHV-ers gezocht: Om de persoonlijke veiligheid van een ieder tijdens onze kerkdiensten zoveel mogelijk te kunnen
waarborgen zijn wij op zoek naar mensen die gedurende de zondagsdiensten door ons kunnen worden ingeschakeld als
BHV-er. Er zijn nu vaak te weinig BHV-ers aanwezig tijdens een kerkdienst of ze zijn bij ons niet bekend. Bent u BHV-er of
heeft u interesse om BHV-er te worden? Meldt u dan aan bij Dick Bakker, Dick.bakker@ziggo.nl, tel. 06-13290968 of Derk
Zwiers. Kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl of tel. 0523-614123 (alleen ’s avonds).
Liederenlijst voor de Opendeur -en Zangdiensten: Wij als commissie willen graag samen met u een liederenlijst
samenstellen. Wij vragen u uw lievelingsliederen door te geven. Zet duidelijk op papier welk nummer en uit welke bundel het
lied komt. De briefjes kunt u tot 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.
Koffiedrinken: Vanochtend was er voor de dienst gelegenheid samen koffie te drinken (na afloop van de dienst is die
mogelijkheid er niet). Volgende week zondagochtend, 3 juni, staat de koffie na de dienst van 09.30 uur weer voor u klaar in
De Fontein of bij mooi weer in de tuin
Kruimeldiensten 2.0: Deze zondag weer een leuke kruimeldienst in Dedemsvaart! Hartstikke leuk om spelenderwijs je kind
of kleinkind te laten beleven in de kerk, kom dansen, zingen, bidden. Geloven dat doen we samen! Je bent nooit te jong (of te
oud) om te geloven. We beginnen om 16.30 uur met een korte viering in de van Dedem, waarna we met oud en jong eventjes
wat drinken in het Kruispunt. Vandaag is de laatste kruimeldienst van het seizoen.
Bezoekdienst Kerkaktief: Bezoekdienst Kerkaktief organiseert haar jaarlijkse fietstochtje op dinsdag 29 mei. We
verzamelen om 09.00 uur bij de consistorie van de Van Dedemkerk, waar we na een kopje koffie om 09.15 uur vertrekken
voor onze fietstocht. Iedereen die mee wil fietsen is van harte welkom. Wilt u zelf voor een lunchpakket zorgen? Bij slecht
weer gaat de tocht niet door.
Vier het leven: Zaterdag 2 juni viert de Interkerkelijke Vrouwengroep haar 20 jarig bestaan met een Interkerkelijke
Vrouwendag in De Backerije, 1ste Schansweg 2 in Balkbrug. U bent welkom vanaf 09.30 uur. Het programma duurt tot 16.00
uur. Er zal een optreden zijn van cabaretduo Eer&Nan, mogelijkheid tot een meditatieve wandeling en verwen momentjes.

De kosten zijn €15,- inclusief koffie/ thee met gebak, lunch en deelname aan een workshop. Aanmelden via de website:
www. interkerkelijkevrouwen.jouwweb.nl of Facebook: Interkerkelijke vrouwen Dedemsvaart/Balkbrug Van harte welkom!
EigenwijzZ - Neem jij God mee op vakantie?: Op de checklist voor op reis staan vaak de belangrijkste dingen, maar staat
God hier ook tussen? Neem jij je geloof mee op vakantie of laat je het bewust even thuis? Speciaal voor deze zomerse
gelegenheid is ds. Pieterjan de Buck terug bij ons in de kerk. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Luko Hans en
Sound of Church. We beginnen de zondagochtend 3 juni a.s. om 10.00 uur met koffie, thee of iets fris, waarna om 10.30 de
dienst begint. Ps. Neem je mobiel mee…
Vrijwilligers gezocht: De gebouwen bij de Van Dedemkerk (Het Kruispunt en De Fontein) moeten nodig voorzien worden
van een nieuwe verflaag. Wij zoeken vrijwilligers die daarmee willen helpen. Ook als u geen schilder bent, bent u van harte
welkom om mee te helpen met het schoonmaken en schuren van het houtwerk. Wij hopen op de medewerking van zowel
leden van de Van Dedemkerk als de Antenne (we maken immers ook samen gebruik van deze gebouwen).Voor meer
informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de koster Henk Zomer: tel 616.615 of
mail: koster.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl
Werkgroep Hongarije: De reis naar Hongarije is weer achter de rug, maar wij blijven het hele jaar door kleding inzamelen.
U kunt uw kleding en schoenen achter laten in de container in het Kruispunt en bij de garderobe in de Antenne.
Het is niet meer mogelijk om dekens en knuffels in te leveren. Alvast hartelijk bedankt namens de werkgroep Hongarije.
Omdat iedereen een vakantie verdient: Jaarlijks genieten heel veel mensen van een heerlijke vakantie: even eruit, plezier
en ontspanning. Maar door de kosten die een vakantie met zich mee brengt is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Al verschillende jaren bieden Hetvakantiebureau.nl (bekend van de diaconale senioren-/zorgvakanties) en RCN
Vakantieparken 100 gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau een gratis vakantie aan.
Meer informatie over de gratis vakanties en over de senioren-/zorgvakanties van Hetvakantiebureau.nl is te vinden op
rcn.nl/hetvakantiebureau en hetvakantiebureau.nl/gezinsvakantie en op de folders in beide kerken.
Expositie: in diverse ruimten in De Fontein hangen foto’s die gemaakt zijn door leden van de fotoclub Fotoslag uit Slagharen
en waar ook amateurfotografen uit Dedemsvaart lid van zijn. Neem eens een keer rustig de tijd om deze prachtige foto’s te
bekijken.
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.)

