Van Dedemkerk

27 augustus 2017

09.30 uur: ds. J. van Dijk

De Antenne

09.30 uur: Dienst in de van Dedemkerk

Liturgie: EL 218: 1 en 2; EL 241: 1 en 3; NLB 885; Lied van
het Licht; Ps. 84: 1, 3 en 6; EL 396: 1 en 2; NLB 834; EL 289;
NLB 416: 1 en 2; NLB 416: 4
Schriftlezing: Ps. 84 (“kosterspsalm”) en Lucas 10: 38-42
Thema: Het beste deel…..
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Diaconie
19.00 uur: ds. K. van Staveren - Zangdienst

19.00 uur: Dienst in de van Dedemkerk

Collecten: In de dienst: Opendeurdiensten
Bij de uitgang: K&S/Diaconie
Kindercollecte: World Vision
Leven uit de Bron zondag 3 sept.: Matteüs 17: 14-20
Collecteopbrengst 20/8: K&S: € 432,31; PKW: € 282,77; Avondmaalscollecte van Dedem Marke: €38,40
Vakantie: Van 13 augustus tot en met 3 september is ds. Huiskamp met vakantie. Voor dringende pastorale zaken kunt u een
beroep op de collega’s doen.
Afscheid Aart en Janny Prinsen: Vandaag staan we in en na de dienst stil bij het afscheid van ons kostersechtpaar Aart en
Janny Prinsen. Na 25 jaar gaan zij met pensioen.
Zangdienst: Vanavond om 19.00 uur is er een zangdienst in de van Dedemkerk, met als thema: ‘Zingen is de ademhaling
van de ziel’. Er is geen koor, we gaan zelf zingen! Er zijn 20 topliederen geselecteerd en spreekt een lied u bijzonder aan, dan
kunt u dat tijdens de dienst opgeven. Ds. Karsten van Staveren praat en organist Freddy Bruins speelt de liederen aan elkaar.
Zingt u graag de oude, vertrouwde liederen, zing dan vanavond mee.
Motortoertocht 24 september: Op zondag 24 september hebben we de motortoertocht gepland. We starten na de
morgendienst, rond 11.00 uur, vanaf de Antenne. Na ongeveer een uur rijden gebruiken we onze eigen meegenomen lunch.
Naast een lunch ook graag paspoort/ID-kaart en groene kaart meenemen. Ieder rijdt mee voor uw eigen risico. Het is de
bedoeling dat we aan het eind van de middag gezamenlijk eten. Graag uiterlijk vrijdag 22 september opgeven bij Henk
Zieleman, tel. 614129, e-mail: hzieleman@home.nl of Jan Ruitenberg, tel. 615282, e-mail: janruitenberg@hotmail.com.
Feestavond: Wat eten we vandaag? Stamppot. Wat eten we vandaag? Stamppot. Iedereen kent deze reclame. Vrijdag 8
september mogen jullie ook smullen van het lekkere stamppottenbuffet. De kosten dit jaar zijn 8 euro p.p. Vul uw naam in op
de inschrijfformulieren of geef u op bij Jan Vogelzang, tel. 615348 of Theo Menzo, tel. 615193. Activiteitencommissie.
Oproep t.b.v. verjaardagsfonds: Wij zijn dringend op zoek naar mensen die ons willen helpen bij het brengen en/of ophalen
van de enveloppen voor het verjaardagsfonds van onze beide kerken. Tot op heden heeft nog niemand gereageerd! Bent u
geïnteresseerd? Geef dan zo spoedig mogelijk bericht aan Derk Zwiers, tel. 0523-614123 of per mail naar:
kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl.
Sponsorwandeling: Op zaterdag 9 september vindt in Balkbrug een sponsorwandeling plaats. Het geld is bestemd voor
vervolgde christenen in India. De sponsorloop wordt georganiseerd door Women to Women, het vrouwennetwerk van Open
Doors. De wandeling start om 10.00 - 11.00 uur in Balkbrug aan de Haarweg 3 bij fam. Slager. We lopen ong. 10 kilometer
door het mooie Reestdal. Als je mee wilt wandelen, kun je je aanmelden op www.opendoors.nl/walk of contact opnemen met
Anja Hamberg via 06-39887408 of hamberganja@gmail.com.
Openingstijden Kerkelijk bureau Van Dedemkerk tijdens de vakantie: Het kerkelijk bureau is van 6 augustus tot en met 2
september gesloten. De munten kunnen indien nodig gehaald worden in De Antenne, wanneer daar iemand aanwezig is. De
betaling loopt dan t.z.t. gewoon via de automatische incasso.
Oproep: Nellie Aalbers is al een tijdje in Clara Feyoena Heem om te revalideren. Ineke wil graag met enige regelmaat bij haar
zus op bezoek. Als u ’s middags een keertje met Ineke mee wilt rijden zou dat fijn zijn. Als u alleen ’s avonds kunt is het ook

heel mooi, Ineke gaat dan niet mee. Een telefoontje of mail (met naam, adres en telefoonnummer) naar Cobi en Lucas
Korvemaker is welkom, zij coördineren het bezoek. Hun telefoonnummer is 0523-232212 en e-mailadres:
korvemaker54@gmail.com.
Samenstelling beroepingscommissie en indienen namen nieuwe predikant: Voor de zomervakantie is er een oproep
geweest om deel te nemen aan de beroepingscommissie. Daar is door een aantal mensen positief op gereageerd. We
hebben geprobeerd met deze namen een evenwichtige commissie samen te stellen. Daarbij hebben we gekeken naar een
goede afspiegeling van de gemeente, een goede opbouw in leeftijd en een evenwichtige verdeling tussen man en vrouw.
Namens de kerkenraad wil ik iedereen hartelijk danken die zich opgegeven heeft voor de beroepingscommissie. De
beroepingscommissie zal begin september beginnen met zijn werkzaamheden. De beroepingscommissie bestaat uit: mevr.
Ada Ruitenberg, mevr. Alice Visscher, dhr. Chris Deen, mevr. Gerda Hofman, mevr. Germa Kat, dhr. Frits Linde, dhr. Gerrit
Jan Vrieling, mevr. Jeanet Zuidema, dhr. Johan van Dijk, dhr. Cees Blokland en dhr. Paul Hans. Heeft u nog namen van
predikanten die u geschikt acht om als predikant bij ons in de gemeente te worden aangesteld, dan kunt u deze doorgeven
aan de scriba: scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl. Namens de kerkenraad, Ellen Kok.

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.)

