De Antenne

31 maart 2019

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds. K. van Staveren, Doopdienst
Liturgie: NLB 150a: 1,2,4, HH 125: 1,3, NLB 348: 1,3,4,8,
NLB 704, NLB 839, NLB 289
Thema: Zie je me staan?
Schriftlezing: 2. Kor. 5: 14-21
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Diaconie
19.00 uur: Dienst in De Fontein

19.00 uur: ds. J. Zondag
Liturgie: ELB 343, ELB 299, ELB 348, ELB 274a, ELB 270
Schriftlezing: Spreuken 11: 1-10, Hebreeën 1

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Diaconie
Kindercollecte: 1e kwartaal 2019: Een jaar lang groente en aardappelen voor gezinnen in Armenië, Albanië en Moldavië
Collecte: 24-03 PKW € 565,06 en K&S € 602,53
Dopelingen: Cerys Greetje Christina Nijhuis, Jort Paul Brouwer, Marijn Geert Hofman
Week 4: Een nieuw begin voor kerken in Nederland: Deze week sparen we voor nieuwe vormen van kerkzijn in
Nederland. Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals kliederkerken en pioniersplekken. De
initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. De Kerk steunt
nieuwe pioniersplekken en kliederkerken, waar mensen de waarde van het christelijk geloof en de kerk kunnen ontdekken. In
de kerk is de diaconiecollecte ook voor een nieuw begin van kerken in Nederland.
Noodhulp slachtoffers cycloon Idai: Van alle kanten wordt om hulp en voorbede gevraagd voor de slachtoffers van de
cycloon Idai in Malawi, Mozambique en Zimbabwe. De ramp heeft zich vlak voor de oogst voltrokken. Zonder hulp zullen
miljoenen mensen de komende maanden hongerlijden. De diaconie zal € 1.800,00 als noodhulp overmaken naar Kerk-inActie. Daarnaast zijn giften voor deze hulpactie zeer welkom en kunnen worden overgemaakt naar NL 30 RABO 0373 7134
52 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. Hartelijk dank voor uw gebed en steun.
Muziekprogramma: Dinsdag 2 april a.s. vanaf 10.30 uur kunt u weer luisteren naar het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor de luisteraars van kerktelefoon of waar ook ter wereld op internet: www.kerkomroep.nl. Het
wordt deze keer gepresenteerd door Renske Bakker. Verzoekjes, zomaar, een schouderklopje, een felicitatie, of dit wil ik
graag eens horen, kunt u voor de volgende maand weer aanvragen bij Janny Prinsen, tel. 612644 of per e-mail,
aartprinsen@hotmail.nl.
Open Kring: Op dinsdag 2 april a.s. hopen de deelnemers van de Open Kring weer van gedachten te wisselen over vragen
van geloof en ongeloof en alles wat daar tussenin zit. De morgengroep komt samen van 9.30 uur - 11.30 uur, de avondgroep
van 19.30 uur - 21.30 uur. Plaats: De Meule.
Spreekuur gemeenteleden: Op woensdag 3 april vergadert het Moderamen in de Antenne. Vooraf aan deze vergadering is
er vanaf 19.00 uur t/m 19.30 uur gelegenheid om vragen te stellen aan de kerkenraad. Mocht u onderwerpen hebben
waarover u met ons van gedachten wilt wisselen, willen we u hier van harte voor uitnodigen.
Informatieavond hechtingsproblematiek: Op 3 april wordt er een informatieavond over hechtingsproblematiek bij kinderen
gehouden. Meer informatie kunt u vinden in de samenspraak. De inloop is vanaf 19.30 uur en begint om 19.45 uur in de
Antenne. Graag vooraf opgave bij Gert en Alie Boessenkool: ga.boessenkool@home.nl of bel 06-16489999
Voorjaarsschoonmaak Van Dedemkerk: dinsdag 9 april willen we weer graag de kerk een flinke schoonmaakbeurt geven.
Een vaste groep medewerk(st)ers heeft zich al aangemeld maar het zou mooi zijn dat er ook nog een aantal andere
enthousiaste schoonmakers aanwezig zijn. We beginnen om 8.30 uur met koffie en zijn uiterlijk 12.00 uur klaar, hopelijk
mogen wij u dan ook begroeten.
EigenwijzZ-dienst 7 april: Vraag jij je ook wel eens af hoe vrienden naar jou kijken? Of hoe jij je zou moeten gedragen,
volgens hen? Logisch. Iedereen wil op een zeker moment “gezien” worden, toch? ds. Karsten van Staveren zal ons aan de

hand van Bijbelse verhalen antwoorden geven op deze vragen en het thema van de dienst “Wie ben ik?”. Of nog veel
belangrijker, wie ben ik volgens God? Het harmonieorkest van Jubal zal de dienst muzikaal begeleiden, vanaf 10.00 uur staat
de koffie, thee en fris klaar. Zondag 7 april in de Van Dedemkerk, zien we je dan? O ja, we doen ook een leuk spel… Iets met
“Wie ben ik?”
Kruimeldiensten 2.0: Op 7 april en 7 juli zijn de volgende Kruimeldiensten. 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.
Amerikaanse fuif: Uitnodiging sectie NW 1,2 en 3. Amerikaanse fuif op vrijdag 12 april om 18.15 uur, in de Antenne. Komt
allen. Opgave bij Gerry 620087 Mieke 612223 Aartje 614689 Joke 615756
Brochure schat zoeken: In de “Samenspraak” van maart zat een brochure en aanmeldingsformulier met als thema “schat
zoeken”. Daarin wordt aandacht gevraagd voor mensen die onderling contact zoeken en vinden, door samen een kopje koffie
te drinken of samen te eten. Wij hebben al enige reacties gehad, maar er kan nog meer bij. Zodra we voldoende
aanmeldingen hebben gaan de onderlinge contacten leggen. Dus vul alsnog het aanmeldingsformulier in of mail
naar: diaconie@pkn-dedemsvaart.nl
Nieuwe leden Commissie van Kerkrentmeesters van de Van Dedemkerk: De kerkenraad is blij u te kunnen mededelen
dat onderstaande personen onderdeel willen uitmaken van de Commissie van Kerkrentmeesters van de Van Dedemkerk, Jan
van der Sluis, Nieuwewijk 67, Dedemsvaart als ouderling kerkrentmeester, Gerrit Hofman, De Lisdodde 55, Dedemsvaart als
ouderling (scriba) kerkrentmeester, Jenny van Essen-Withaar, Langewijk 68, Dedemsvaart als kerkrentmeester.
Mocht u gegronde bezwaren hebben tegen de bevestiging van bovengenoemde ouderling kerkrentmeesters kunt u dit voor
zondag 21 april doorgeven aan de voorzitter Maaike Hiemstra of de scriba Ellen Kok. Als er geen bezwaren binnenkomen zal
de bevestiging plaatsvinden op zondag 12 mei.
Bericht van de beroepingscommissie: Na een eerste selectie uit ongeveer 40 namen, is naar een zestal predikanten een
informatiepakket gestuurd. Daarvan heeft slechts één predikant gesolliciteerd. De beroepingscommissie heeft daarom
besloten om nogmaals aan het PKN dienstencentrum in Utrecht namen van geschikte kandidaten te vragen. Ook vanuit de
gemeente is er weer de mogelijkheid om een naam door te geven. Op een volgende gemeenteavond zullen wij u over de
voortgang van het proces berichten.
Gemeente avond 27 maart: De kerkenraad is blij dat er zo veel gemeenteleden gehoor hebben gegeven aan de oproep om
naar de gemeente avond te komen. Na de opening van ds. Karsten van Staveren hebben de visitatoren hun opdracht, hun
bevindingen en het advies verteld aan de gemeente. Daarna was er gelegenheid om vragen te stellen aan de visitatoren en
de kerkenraad. Na de pauze heeft de taakgroep beheer fusie in het kort hun verslag ‘Blik op de toekomst’ toegelicht. Daarna
is verteld welke acties op dit moment worden ondernomen en welke stappen nog nodig zijn om te kunnen fuseren. De
beroepingscommissie heeft verteld waar zij op dit moment mee bezig zijn. Daarna is er gesproken over de vacatures in de
kerkenraad en de vacatures die al zijn ingevuld. Daarna heeft ds. Jonathan Zondag de gemeente avond met ons afgesloten.
Daarna was er tijd voor een hapje en een drankje. In de Samenspraak van april kunt u het advies van de visitatoren lezen en
een samenvatting van het verslag van de taakgroep beheer fusie ‘Blik op de toekomst’.
Brongroep: De brongroep is een groep mensen van alle leeftijden die met elkaar in gesprek willen raken over de bijbel. Als je
de bijbel met elkaar leest is het telkens weer een verrassing dat je aan het einde van een avond met iets nieuws naar huis
gaat. We komen op 4 april om 20.00 uur bij elkaar in zaal 2 van de Fontein om met elkaar na te denken over Jozua.
Informatie kan worden ingewonnen bij ds. Karsten van Staveren dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
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