Van Dedemkerk
09.30 uur: ds. J. Zondag, Overstapdienst
Liturgie: Lied 168, ELB 44, ELB 460, HH 59, Lied 416
Schriftlezing: Exodus 14: 15-22 BGT
Thema: “Op zoek naar……..”

30 juni 2019

De Antenne

09.30 uur: Dienst in de van Dedemkerk

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Evangelisatie
19.00 uur: ds. K. van Staveren
Liturgie: Ps. 134, NLB 664, NLB 938, NLB 1009,
NLB912: 1,2,3, NLB 835
Schriftlezing: 2 Koningen 2: 1-14
Thema: “Hoe nu verder”

19.00 uur: Dienst in De Fontein

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Evangelisatie
Kindercollecte: 2e kwartaal - Kinderen bevrijden uit de slavernij in de visserij - Ghana
Collecte: 23-06 PKW € 532,68 dit is incl. € 64,60 Opendeur dienst, K&S € 464,68
Vakantie: Van 17 juni t/m 7 juli heeft ds. Brandorff vakantie. Voor spoedgevallen blijft hij echter beschikbaar. In overige
situaties zullen collega's waarnemen.
Foto’s Boottocht en koffiedrinken: De foto’s die geschoten zijn tijdens de boottocht worden na de ochtenddienst op de
beamer getoond. Bij goed weer is er koffie of fris in de tuin achter de kerk.
Taizé: dinsdag 2 juli is er nog één keer Taizézingen. We zingen de liederen voor de viering in september. Wil je ook een keer
meezingen? We zingen van 18:45 uur tot 19:45 uur in de kerkzaal van de Antenne. Tot dinsdag!
Verzoekplatenprogramma: Dinsdagmorgen 4 juli D.V. vanaf 10.30 uur wordt weer het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor de luisteraars van kerkomroep en kerktelefoon uitgezonden. Maar het programma is ook te
beluisteren op www.kerkomroep.nl het wordt deze keer gepresenteerd door Ben Harms en techniek is in de handen van
Gerrit v.d. Beld. Verzoekjes, een felicitatie of zomaar een lied wat u graag wilt horen voor de volgende maand kunnen worden
opgegeven bij Jannie Prinsen op telefoon 0523 612644 of per e-mail: aartprinsen@hotmail.com.
BBQ Wijk Zuid-West: Op donderdagavond 4 juli willen we het seizoen afsluiten met een BBQ. Bij het ’t Kruispunt gaat om
half 7 het vlees op de grill en staat de salade, stokbrood en andere lekkere dingen voor jullie klaar. We zullen even napraten
over het afgelopen jaar en elkaar een goede vakantie wensen. Je hoeft niets mee te nemen, voor alles wordt gezorgd. Wel
wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld. Opgave kan bij Ronald, Jan, Peter en Gerda.
Fietstocht: Zaterdag 6 juli organiseren de Vrienden van de Hospice Dedemsvaart een fietstocht van ongeveer 40 km. Tussen
13.00 uur en 14.00 uur kunt u zich aanmelden bij The Fellowship, Moerheimstraat 144. Onderweg staat er koffie voor u klaar.
De kosten bedragen € 7,50 pp. Graag tot dan!
EigenwijzZ openluchtdienst: Op zondag 7 juli a.s. is het weer zover, een mooie openluchtdienst in de tuin van de Van
Dedemkerk. Het thema is “Ik wens jou!”. Ds. Jonathan Zondag zal met ons nadenken over dat wat wij anderen toewensen en
gunnen. Zonder dat wij onszelf hierbij vooropstellen. Geert van de Logt en Lise Melenhorst gaan ons muzikaal begeleiden en
we sluiten af in stijl: Met een picknick! We beginnen om 10.30 uur. Neem je een kleedje of een stoel mee?
Kruimeldiensten 2.0: Op 7 juli is de volgende Kruimeldienst. 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 Dedemkerk, waarna we met oud en jong eventjes wat drinken in
het Kruispunt.
Gesprekken rondom de doop: Op zondag 14 juli zal er weer de gelegenheid zijn om gedoopt te worden. Zou je zelf gedoopt
willen worden of je kind willen laten dopen, dan kunnen jullie je aanmelden bij ds. Karsten van Staveren
(dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl). Op maandag 1 juli en maandag 8 juli staan de gesprekken rondom de doop gepland.
Het is altijd mooi om met anderen een zinnig gesprek te voeren over geloven, kerk en doop.

Commissie Fondsenwerving, Service team bij op - en ontruimen woningen: Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het op - en
ontruimen van uw woning. Overtollige, maar herbruikbare goederen, brengen wij in op de jaarlijks te houden Fancy Fair. Ook
voor het afvoeren van niet bruikbare goederen in combinatie met het schoon opleveren van de woning, bieden wij ons aan
tegen een vooraf af te spreken tarief. U kunt hiervoor contact opnemen met: de heren D. Olde tel: 0523638569 of W. Nijboer
0523-616051. Voor het ophalen oude metalen, wasmachines etc. kunt u Freek Lamberink bellen 0523-614668.
Stuurgroep Fondsenwerving oproep: Chris Antuma heeft ons benaderd. Voor schoffelwerk op een perceel in Junne. Het
gaat om biologische teelt. Het idee hierachter zal hetzelfde zijn als de fruitpluk. Vorige week deden we al een oproep en
enkele mensen doen mee. Toch graag nog enkele mensen erbij zodat men niet iedere week hoeft te schoffelen. Opgave en
inlichtingen: Klaas Boessenkool, tel. 0610123847, Marry Brand, tel. 638611
Uitnodiging voor quizavond van de Activiteiten Commissie (AC). Op vrijdagavond 11 oktober a.s. organiseert de AC voor
u een avondje gezelligheid in De Fontein. De inloop is vanaf 20.30 uur. Tevens wordt dan weer DE QUIZ gespeeld! De
vragen zijn divers, met onderwerpen als nieuws, bijbel, sport en spel, geografie, muziek, e.d. Een team bestaat uit 6
personen. Wel kan ieder als publiek zijn of haar favoriete team aanmoedigen of zelf als publiek meespelen. Tegen een kleine
vergoeding is er een drankje en een hapje. Durft u/durven jullie deze uitdaging (weer) aan?? Opgave graag vóór 1
september a.s. (vol is vol!) bij: Erna Mijnheer, tel. 06-39581154, e-mail: emijnheer@icloud.com of bij Gert Menzo, tel. 0523613676, e-mail: gmenzo@xs4all.nl. We rekenen weer op uw/jouw komst!
Beroepingscommissie: De beroepingscommissie heeft meerdere diensten beluisterd. Aan de hand hiervan is er telefonisch
contact geweest met meerdere predikanten. Daaruit zijn 2 predikanten geselecteerd. Met hen zijn meerdere gesprekken
gevoerd. Daarna is er een dienst bijgewoond van beide predikanten. In de vergadering van donderdag 20 juni jl. hebben we
het besluit genomen om met geen van beiden verder te gaan in de procedure. Er was onvoldoende draagvlak hiervoor binnen
de commissie. Eind augustus gaan we verder met het zoeken naar een nieuwe predikant voor onze gemeente.
Verjaarsvisite: In de Samenspraak stond ten onrechte dat er op 9 juli weer een verjaarsvisite wordt gehouden voor de
75-plussers. Het moet zijn: 10 september om 10.00 uur in de Antenne.
Openingstijden De Antenne: De vakantie periode begint weer, en dat heeft ook voor de openingstijden van de Antenne
gevolgen. Wanneer zijn wij wel aanwezig:
Week 27 ( 1 juli t/m 5 juli)

Maandagmorgen van 9.45 uur t/m 11.00 uur, Dinsdagmiddag van 13.45 uur t/m 16.00 uur, Dinsdagavond 19.00 uur t/m
21.30 uur, Donderdagavond van 18.45 uur t/m 22.30 uur, Vrijdagmorgen van 9.00 uur t/m 11.00 uur.

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, Raveslootstraat 5, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

