De Antenne

29 april 2018

9.30 uur: ds. G.B. Huiskamp - m.m.v. Sound of Church

Van Dedemkerk

9.30 uur: Dienst in de Antenne

Liturgie: NLB 163a: 1 en 2; Ps. 98: 1 en 4; NLB 655: 1 en 2;
NLB 163a: 1 en 2; NLB 723; NLB 350: 1, 3, 5 en 7; NLB 352:
1, 5 en 7; NLB 708: 1 en 6
Schriftlezing: Gen. 6: 5-22 en Joh. 15: 1-8
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: K&S/Diaconie
19:00 uur: dienst in de Fontein

19.00 uur - de Fontein: ds. P. Lindhout
Liturgie: Lied 632; Ps. 116: 1, 2 en 3; Lied 942; Lied 908: 1, 5,
6 en 7; Lied 866; Lied 244; Wilhelmus (Lied 708: 1 en 6)
Schriftlezing: Johannes 21: 1-19
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: K&S/Diaconie

Kindercollecte: 2e kwartaal 2018: Onderwijs en bescherming voor kwetsbare kinderen in Cambodja
Collecteopbrengst 22-4: PKW: € 566,10 incl. € 215,20 opendeurdienst; K&S: € 452,00
Studieverlof ds. Karsten van Staveren: Vanaf 16 april tot en met 6 mei zal ik gebruik maken van 3 weken studieverlof, die een
predikant een keer in de vijf jaar mag opnemen. Het zal een tijd van studie en bezinning zijn. In deze tijd zal ik niet beschikbaar zijn
voor het werk van de kerk.
Vakantie Desiree Prins: De komende week heb ik vakantie. Mocht u dat willen, dan kunt u contact opnemen met uw ouderling of
met dhr. J. Smit.
Afwezigheid ds. G. Brandorff: Van 28 april t/m 5 mei ben ik, vanwege mijn deelname aan de reis naar onze partnergemeente
Kisoroszi in Hongarije, afwezig. Dit jaar bestaat het partnerschap al 25 jaar. In voorkomende gevallen kunt u een beroep doen op
dhr. J. Smit, uw ouderling of sectieleider.
Grote Kerkenraad: Afgelopen woensdag 18 april heeft de Grote Kerkenraad vergaderd. In deze vergadering is de jaarrekening van
de Antenne, van Dedem en Kerk en Samenleving besproken en goedgekeurd. Het advies van de beroepingscommissie is
besproken en is unaniem aangenomen door de aanwezige kerkenraad. Nogmaals is er gesproken over de vacatures binnen de
kerkenraad en de taakgroepen. Erg blij zijn we met de mensen die toegezegd hebben een taak op zich te nemen, helaas zijn er op
dit moment nog te weinig diakenen en ouderlingen beheer om volgens de voorgeschreven regels te kunnen fuseren. Om het fusie
proces te ondersteunen is er besloten om er een werkgroep fusie van te maken. Zij zullen voorstellen voorbereiden waarover de
kerkenraad zal beslissen.
Wijk Noordwest: Voor de wijk Noordwest is pastorale ondersteuning gevonden in de persoon van ds. W.A. Wegerif uit Nijverdal.
Ds. Wegerif is emeritus predikant en heeft er zin in pastorale ondersteuning te bieden. Hij is per direct beschikbaar. Wim Vrieling,
ouderling pastoraat voor de wijk Noordwest, zal een inventarisatie doen naar adressen. Ds. Wegerif is bereikbaar via email:
ds.Wegerif@xs4all.nl of tel. 0548-769007 of 06-48245607.
Kennismaking ds. Zondag: Afgelopen zondag heeft de kerkenraad de gemeente gehoord inzake het voorgenomen besluit ds.
Jonathan Zondag te beroepen. De gemeente heeft haar volledige instemming gegeven. Ds. Zondag wil graag kennismaken met de
gemeenteleden, taakgroepen en kerkenraad. Op donderdag 17 mei komt ds. Zondag naar Dedemsvaart. Hoe de kennismaking eruit
gaat zien, moet nog worden vorm gegeven.
Formatie predikanten en beroepingscommissie: Na het vertrek van ds. Bart Breunesse in februari 2017 heeft de kerkenraad op
basis van de begroting 2018 en volgende toestemming gekregen om de ontstane vacature volledig in te vullen. Na het emeritaat van
ds. J. van Dijk is in december 2017 toestemming gekregen deze vacature voor de helft in te vullen. Na het emeritaat van ds. Gerrit
Huiskamp zal een verzoek worden gedaan de dan ontstane vacature ook voor 50% in te vullen. Ervan uitgaande dat deze
toestemming wordt verkregen mag de nieuwe beroepingscommissie ook een fulltime predikant gaan zoeken. Er zijn diverse
gemeenteleden die hebben aangegeven zitting te willen nemen in de beroepingscommissie, de kerkenraad is nog op zoek naar met
name leden van de van Dedemkerk. Opgave bij: scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl.
Taizé: Vanochtend zijn rond 4 uur de jongeren en hun begeleiders vanuit deze kerk vertrokken naar Taizé. Deze groep van 27
personen hopen vanmiddag in Taizé aan te komen en daar een waardevolle en inspirerende week te hebben. Volgende week
zondag zal de groep weer terugreizen. I.v.m. de reis is het Taizézingen verplaatst van dinsdag 1 mei naar dinsdag 8 mei van 18.45 19.45 uur in de Antenne.

Verzoekplatenprogramma: Dinsdagmorgen a.s. vanaf 10.30 uur kunt u weer luisteren naar een nieuw programma voor de
luisteraars van kerkomroep en kerktelefoon. Het wordt ditmaal gepresenteerd door Renske Bakker. Verzoekjes, een felicitatie of
zomaar een lied dat u graag eens wilt horen, kunnen aangevraagd worden bij Janny Prinsen, tel. 812644 of per e-mail: Aart Prinsen
- aartprinsen@hotmail.com.
Voorjaarsmarkt: Deze wordt gehouden op zaterdag 5 mei vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur. Dit is de laatste keer in deze opzet. Na deze
markt kunt u geen spullen meer inleveren bij ons. Vanaf nu mag u ook uw eigen spullen verkopen. Als het voor een goed doel is
mag u er gratis staan. Verkoopt u voor uzelf, dan kost het € 10,00. Ook de kinderen mogen hun spulletjes verkopen op kleedjes. De
opbrengst gaat naar 2 goede doelen. Zijn er nog vragen of wilt u zich opgeven om op de markt te staan, neem dan contact op met
Willem Zwiers, tel. 612403 of Jan Vogelzang, tel. 615348.
Vragenuurtje: De kerkenraad vindt het belangrijk, dat het voor gemeenteleden duidelijk is welke weg we zijn ingeslagen en dat er
duidelijke antwoorden worden gegeven op vragen die er misschien leven. Daarom is voorafgaande aan de
moderamenvergaderingen gelegenheid om vragen te stellen aan enkele leden van het moderamen en de kerkenraad. De
eerstvolgende keer is op woensdagavond 9 mei van 19.00 tot 19.45 uur in de Fontein.
Boottocht 2018: Op dinsdag 5 juni wordt er weer een boottocht georganiseerd. De tocht leidt ons weer door de prachtige kop van
Overijssel. Deze tocht kost € 50,- per persoon. Vanwege de ruimte kunnen er 65 gasten mee aan boord. Dus, vol is vol. Opgave
voor deze gezellige dag kan bij Koert Naber, tel. 614996 of Gerrit Jurjens, tel. 614617. Mailen mag ook naar dini@vanderhoekies.nl
o.v.v. naam, adres en aantal personen.
Activiteitencommissie: Wij als activiteiten commissie willen een quizavond organiseren. Hiervoor hebben we uiteraard
deelnemende teams nodig die tegen andere teams willen strijden. De vragen zijn divers. Een team kan bestaan uit ongeveer 6
personen en het zou leuk zijn als er teams van verschillende leeftijdscategorieën meedoen. De bedoeling is dit op een vrijdagavond
in de maand oktober te laten plaatsvinden. (Niet in de herfstvakantie) De inloop is vanaf 20.30 uur en we gaan dan om 21.00 uur
starten met de quiz. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje, tegen een kleine vergoeding voor de drankjes. Durven
jullie deze uitdaging aan?! Er kunnen een beperkt aantal teams meedoen in de wedstrijd. Verder bestaat er de mogelijkheid om als
team je eigen supporters mee te nemen die kunnen buiten mededingen de quiz ook mee spelen. (Zonder voorzeggen) Opgave bij
Gert Menzo, gmenzo@xs4all.nl.

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.)

