Van Dedemkerk

28 mei 2017

09.30 uur: Dienst in De Antenne

De Antenne

09.30 uur: ds. K. v. Staveren m.m.v. Jubal
Zingen: Ps. 146 c: 1,3,7, Gez. 234, Opwekking Kids 17 (Wij
willen samen vieren dat God van mensen houdt), Opw. 599
(Kom tot de Vader), NLB 704
Schriftlezing: Rom. 8: 12-17
Verkondiging: “Van wie ben ie d’r ene?”
Collecten: 1e: PKW
2e: K&S Werkgr. Hongarije

19.00 uur : ds. G.B. Huiskamp Opendeurdienst
Voor de dienst zingen we: JdeH 256: 1-2-4, ELB 184: 1 en
4, JdeH 7: 1 en 2.
In de dienst: NLB 942 : 1-2-3, ELB 478: 1-2-3, LvdK 490: 13 -5 -6 -9, ELB 223: 1 en 4, Hoe lang horen mensen alleen
maar zichzelf.
Lezing: Psalm 22: 1-6, 12, 20,23,31 en 32, Psalm 23: 23 1-3
en 6.
Thema is : Alleen.

19.00 uur: ds. K. v. Staveren Taizédienst
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S Werkgr. Hongarije

Collecten: In de dienst: Werkg. Opendeur- en zangdiensten
Bij de uitgang: World Vision
Kindercollecte: Rolstoelbus voor Dappere Daan
Leven uit de Bron zondag 4 juni: Handelingen 2: 1-24
Van Dedemmarke: De weeksluiting van 3 juni (aanvang 19.00 uur) staat in teken van “Pinksteren” voorganger is ds. A. ten
Brinke. Het VDM-vrijwillgerskoor hoopt haar medewerking te verlenen. Wees welkom.
Collecteopbrengsten 21-05:. PKW € 526,62. K&S voor Evangelisatie is € 386,13
Eric Halenbeek: De kerkenraad heeft Eric Halenbeek op zijn verzoek in verband met persoonlijke omstandigheden ontheffing
verleend uit het ambt van ouderling.
Beroepingscommissie: Door het vertrek van ds. Bart Breunesse is een vacature ontstaan bij de predikanten. De kerkenraad
is bezig met het opstellen van een profielschets voor een nieuw te beroepen predikant(e), een profielschets van de kerkelijke
gemeente en het verkrijgen van een solvabiliteitsverklaring. Dit hoopt de kerkenraad in juni af te ronden. Daarna kan een
beroepingscommissie worden gevormd. De kerkenraad zoekt dan ook mensen die bereid zijn om zitting te nemen in de
beroepingscommissie en te zoeken naar een nieuwe predikant(e). De beroepingscommissie zal uit maximaal 10 personen
bestaan, 5 uit beide kerken. In de beroepingscommissie zullen in ieder geval twee leden van de kerkenraad en bij voorkeur
twee leden van de vorige beroepingscommissie zitting nemen. Aanmelden kan bij de scriba, via scriba.vandedemkerk@pkndedemsvaart.nl
Pastoraat in de vacaturetijd voor wijk Zuid Oost: Met het vertrek van ds. Bart Breunesse is er een leemte ontstaan in het
eventuele crisispastoraat in onze gemeente. Ds. J. van Dijk, ds. G.B. Huiskamp en ds. Karsten van Staveren zullen tijdelijk de
zorg van deze wijk op zich nemen. Zou je dringend behoefte hebben aan een pastoraal gesprek of zou je de gemeente op de
hoogte willen brengen van de mooie hoogtepunten van je leven neem dan contact op met één van bovengenoemde
predikanten. Zij willen gerust een stukje met jullie oplopen en met/voor jullie bidden. Vanaf 1 juli zal ds. G. Branddorff de
bezoeken op zich nemen.
Basiscatechese: Hallo jongens en meiden van groep 8. Vanmorgen is er basiscatechese speciaal voor groep 8. We gaan
bezig voor de overstapdienst en we beginnen om 09.30 uur. Graag zien we jullie allemaal, groetjes Alida en Bernadien.
Info: a.ekkelenkamp@gmail.com.
Taizéviering: Vanavond is in De Antenne een Taizéviering deze begint om 19.00 uur de kerk is open vanaf 18.30 uur, dit is
een gebedsviering in de stijl en de sfeer van Taizé. De viering is een meditatieve dienst waarin liederen, gebed en stilte
centraal staan. Het thema van deze dienst is: “de grootheid van God". Wees welkom! Wil(t) jij/ u meer informatie over Taizé in
Frankrijk of Taizé in Dedemsvaart? Mail of bel dan naar het secretariaat van de werkgroep Taizé; Marthilde Visscher, 0523616815, taizededemsvaart@gmail.com

Opendeur-en Zangdiensten: Vanavond is er om 19.00 uur een Opendeurdienst in de Van Dedemkerk. Voor aanvang van de
dienst zingen we samen enkele liederen. Voorganger deze avond is Ds. Gerrit Huiskamp, de muzikale medewerking is van
Leonie van den Berg met zang en Henk Lip speelt piano, samen begeleiden ze de samenzang. Het thema is 'Alleen'. We
verwelkomen ook u graag in deze dienst.
Bezoekdienst Kerkaktief: Wij organiseren het jaarlijkse fietstochtje op donderdag 1 juni . We verzamelen om 09.00 uur bij
de consistorie van de Van Dedemkerk, waarna we na een kopje koffie om 09.15 uur vertrekken voor een fietstocht van
ongeveer 30 - 35 kilometer uitgezet door Jansje Huzen en Henny Logtenberg. Iedereen die mee wil fietsen is van harte
welkom. Wilt u zelf voor een lunchpakket zorgen? Bij slecht weer gaat de tocht niet door.
Nacht van gebed: De nacht van 16 op 17 juni. Deze nacht van gebed organiseren we gezamenlijk vanuit de Christelijke
Gereformeerde Kerk, Evangelische Gemeente de Graankorrel, Protestante Gemeente Dedemsvaart i.w. en de Roomskatholieke Kerk. Dit jaar in het gebouw “de Schutse” bij de Brugkerk in Balkbrug (Zwolse weg 104) van 22.00 uur tot 6.00 uur.
We bidden steeds in blokken, het is ook mogelijk een deel van de nacht te komen. Afsluitend is er met elkaar een eenvoudig
ontbijt om 06.00 uur. Voor tijden en onderwerpen zie de flyer bij de ingang van de kerken.
Sectie Noord Oost 2: Wil jullie van harte uitnodigen om samen met ons te fietsen! We vertrekken zaterdag middag 24 juni
om 13.30 uur vanaf de van Dedemkerk en fietsen naar Gramsbergen waar we een bezoekje brengen aan de Mommeriete. Dit
is een traditionele brouwerij gevestigd in een eeuwenoud schippers café. Na de koffie is er een rondleiding en natuurlijk
kunnen wij ook een biertje proeven. Kom fiets en geniet met ons mee! Opgeven kan tot 16 juni bij: Margreet Smit
Smitties89@gmail.com tel. 617940
Dopen: Op 9 juli zal er weer de gelegenheid zijn om je kind te laten dopen of zelf gedoopt te worden. Het is goed en gezellig
om met andere ouders in gesprek te zijn over God, het geloof en de doop. Daarom zullen er de voorbereidingsavonden zijn
op maandag 26 juni en 3 juli. In juli zullen we met elkaar terugkijken op de doopdienst. Je kunt je aanmelden voor deze
avonden bij ds. Karsten van Staveren. dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425.
Pastoraat wijk Zuidoost: Met ingang van 1 juli is ds. G. Brandorff uit Hardenberg beschikbaar voor pastorale ondersteuning
in de wijk Zuidoost. Op dit moment werkt ds. Brandorff nog als predikant bij de Protestantse Gemeente in Raalte en in juni
hoopt hij vakantie te kunnen nemen. In de Samenspraak komt een nadere introductie van ds. Brandorff, wel maakt hij in de
maand mei alvast kennis met het wijkteam, de predikanten en de kerkenraad.
Commissie Fondsenwerving: GEZOCHT;Commissie Fondsenwerving zoekt vanaf augustus 2017 voor het sorteren van
ingebrachte goederen een ruimte van ongeveer 100 m2. Heeft u dit voor ons beschikbaar dan kunt u contact opnemen met:
Klaas Zuidema tel: 0523613987 of 06 21585108.
Nederlands Bijbel Genootschap: De plaatselijke werkgroep Dedemsvaart/Balkbrug zoekt versterking vanuit onze
gemeente. Onze belangrijkste activiteit is het organiseren van de jaarlijkse Bijbelquiz. In de aanloop daartoe komen we zo’n 23 keer bij elkaar. Wie heeft zin om mee te doen? Nadere informatie en opgave kan bij Anneke Lei, 852175 of bij ds.J.van Dijk,
617345.
Organisatie adviseur Cees Hendriks: Binnen onze 2 kerkelijke gemeenten worden steeds meer activiteiten samen
georganiseerd. Toch gaat de samenwerking niet altijd vlekkeloos. Er zijn op enkele gebieden binnen onze 2 gemeenten
verschillen in cultuur en organisatie. Deze verschillen zijn vorig jaar expliciet tot uiting gekomen binnen de taakgroep Vieren.
Zoals te lezen in de Samenspraak is de kerkenraad op zoek gegaan naar een organisatieadviseur om dit te onderzoeken en
advies uit te brengen. Dit is Cees Hendriks geworden. Cees Hendriks is theoloog en maakt deel uit van In Between, een
organisatie binnen de PKN die zich bezig houdt met vergelijkbare vraagstukken bij andere kerkelijke gemeenten. Cees gaat
vanaf 1 juni gesprekken voeren met een aantal (oud)kerkenraadsleden en (oud)leden van de taakgroep vieren. Begin juli vindt
een tussenevaluatie plaats.
Afwezigheid ds. Huiskamp: In verband met vakantie zal ik van 29 mei tot en met 25 juni niet beschikbaar zijn voor het werk
in de kerk. De collega’s zullen, waar nodig, het pastorale werk overnemen.
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.)

