De Antenne

29 mei 2016

Van Dedemkerk

09.30 uur : ds.G.B.Huiskamp m.m.v. “Sound of Church”
Liturgie: Ps.8:1,2,3; NLB 146c:1,3,4;Lied van het licht;
NLB 655:1,2,4;NLB 840;NLB 534;
Lezing: Numeri 9:15-23 en Lucas 7:1-10
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Werkgroep Evangelisatie

Dienst in De Antenne

19.00 uur : Dienst in De Fontein

19.00 uur: De Fontein ds. J.van Dijk
Liturgie: Ps.84: 1,3; NLB 919: 1,3,4; NLB 302:1,2; Ps.84:2;

NLB 942:1,2,3; NLB 23c:1, 2,5; NLB 340b; NLB 263: 1, 2, 3
Lezing: Psalm 84 en Lucas 18:9-14
Thema: Gewoon bijzonder…
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Werkgroep Evangelisatie
Kindercollecte: Make-A-Wish Nederland
Collecteopbrengst 22 mei: PKW: € 519,10 ,dit is incl. € 119,03 open deur dienst, K & S - Diaconie € 444,32
Permanente Educatie ds. Karsten van Staveren: Op donderdag 2 juni zal ik druk bezig zijn met een cursus “Presentatie
voor voorgangers” in het nieuwe Hydepark te Doorn.
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.
Fietstocht: Op deze zondag organiseert wijk Noordwest een fietstocht voor iedereen. We vertrekken na de kerkdienst en de
koffie om ongeveer half 12. De tocht is ongeveer 25 km. lang. Wilt u zelf eten en drinken meenemen? Bij erg slecht weer gaat
de tocht niet door. Opgave van te voren is gewenst, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Dat kan bij:
Klaasje van Lubek tel: 613324 of bij Janny de Boer, tel: 613096.
Boottocht: U kunt zich nog opgeven voor de boottocht op dinsdag 7 juni. In Meppel schepen we ons in en varen dan in de
richting van Giethoorn. Mis deze gezellige dag niet en geef u op bij :Koert Naber, tel. 614996 of Gerrit Jurjens, tel. 614617.
De kosten zijn € 60.00 per persoon. Mailen mag ook naar dini@vanderhoekies.nl o.v.v. naam, adres en aantal personen.
Gemeente avond: Op woensdag 8 juni houden we een gemeente avond in de Fontein ,waarin we o.a. aandacht zullen
schenken aan de uitkomst van de 4 Van Dedem gemeente avonden , die gehouden zijn over het zegenen van relaties,
anders dan die tussen man en vrouw. Verdere informatie volgt op de nieuwsbrief en in de Samenspraak. Graag nodigen we
u uit om op woensdag 8 juni op deze gemeente avond aanwezig te zijn. Vanaf 19.45 staat de koffie voor u klaar.
Taizéviering : Op zondag 19 juni 2016 is er tijdens de avonddienst in De Antenne aan de Wilhelminastraat 3 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: ‘Wie mij wil volgen, moet niet alleen aan zichzelf denken…’
De kerk is open vanaf 18.30 uur en de viering begint om 19.00 uur. 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
Aankondiging van voorgenomen huwelijk: Op vrijdag 3 juni willen Frank Hofman en Veerle van Kesteren gaan trouwen.
De inzegening van het huwelijk zal om 16:00 uur plaats vinden in de Van Dedemkerk. Iedereen is van harte welkom om deze
dienst met hen mee te vieren. Wij wensen hen een mooie dag toe en Gods zegen op de weg ,die ze samen gaan.
Dopen: Zondag 5 juni is er weer gelegenheid om je kind te laten dopen. De doopdienst is in de Van Dedem Kerk om 9.30 uur,
en de voorganger is ds. Bart Breunesse. Graag even contact opnemen: 234818 of dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl
Waar zou jij willen leren? Wat verbreedt jouw horizon?: Als taakgroep leren zijn we druk bezig met de voorbereidingen
van het nieuwe kerkelijke seizoen. In dat kader zijn we op zoek naar iedereen ,die graag een keer een avond(en) wil
organiseren over bepaalde onderwerpen, die ons geloof verdiepen en onze horizon verbreden. Kortom; “Wat zou jij willen
delen met anderen”. Zou je zelf niet de gave en/of moed hebben om zelf een avond vorm te geven ,dan kun je natuurlijk ook
altijd een voorstel voor een avond/ cursus doen aan te taakgroep Leren. Wij zullen dan kijken of we dat kunnen faciliteren.

Neem gerust contact op met Jannie Brunink, janniebrunink@vodafonethuis.nl, of ds. Karsten van Staveren.
Inloopochtend Ontslag en nu? : Het overkomt in deze tijd helaas velen van ons; we krijgen ontslag! Hierdoor raken we
vrijwel allemaal, korter of langer uit ons evenwicht en roept het ontslag heel veel emoties op. Voor sommigen werkt het goed
om er met anderen of juist met lotgenoten over te praten. Hiervoor bieden we graag de gelegenheid tijdens de inloopochtend
die gehouden zal worden op woensdag 1 juni van 10:00 uur – 12:00 uur in de Antenne. Tijdens deze inloopochtend zal
Clemens Nijhuis ons meer vertellen over de financiële consequenties van het krijgen van ontslag. Loop vrijblijvend bij ons
binnen.
Zondag 5 juni – Werelddiaconaat collecte; Hulp na seksueel geweld – Guatemala Ieder uur krijgt een meisje in Guatemala
te maken met seksueel geweld. De meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. Refugio, partnerorganisatie van Kerk
in Actie, strijdt tegen het toenemende huiselijk en seksueel geweld. Slachtoffers krijgen psychologische begeleiding en hulp bij
het doen van aangifte. Refugio ondersteunt de politie en lokale overheden, zodat zij de meisjes op de juiste manier opvangen
en doorverwijzen. Op zondag 5 juni collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk van
Refugio in Guatemala. Geeft u ook?
Dopen : Zondag 5 juni zal Vigo Schlepers, Van Sandickstraat 7a, in de Van Dedemkerk om 9.30 uur gedoopt worden.

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.)

