Zondag 31 mei 2015
Opbrengst gezamenlijke collecten:
24 en 25 mei: Kerk & Samenleving/ Zending € 694,80 ; PKW € 622,30 .
Ds. Breunesse afwezig. In verband met de permanente educatie voor predikanten ben ik maandag 1 juni aan de PThu in
Amsterdam. Indien nodig nemen de collega’s waar.
Meet & Greet. Vandaag is er om 11.00 uur weer een laagdrempelige Meet & Greet viering voor het hele gezin, maar ook als
je alleenstaand, jong of oud(er) bent, in de Van Dedemkerk. Vanaf 10.30 uur is er koffie, thee en limonade. Geert en Ineke
v.d. Logt zorgen voor de muzikale invulling.
Op 7 juni vervalt de avonddienst in de Fontein omdat er tegelijkertijd een ‘Eigenwijz’ dienst is in de tuin van de Van
Dedemkerk. Vanzelfsprekend zijn de gemeenteleden die normaal gesproken de Fonteindiensten bezoeken van harte welkom
in deze dienst of ’s morgens in De Antenne.
Huwelijksaankondiging. Vrijdag 5 juni is de dag waar Freddy Courtz en Marianka de Graaf al lang naar uitkijken. Op die dag
willen zij elkaar het ja-woord geven. De kerkelijke inzegening van hun huwelijk is in 't Hofje van Buisman in Lemelerveld.
Voorganger is ds. Jan Tulp.
Voor één keer een aanvulling ....... op mijn stukje "foutje moet kunnen" waarin ik graag het volgende met u wil delen. Sinds
jaar en dag regelen we vanuit de Cantorij vervanging voor het geval dat Nico zowel in de Antenne als bij de Cantorij staat
ingeroosterd. Dat gaat vaak goed, heel vaak goed, op 17 mei ging dat echter mis, helemaal mis. Omdat sommigen onder u
daarover vragen stelden is deze extra informatie op zijn plaats en wil ik graag aangeven dat collega Nico geen enkele blaam
treft. Waarvan akte.
Hartelijke groet namens de Cantorij, Hans Niezink.
High Tea. Wijk Zuidwest nodigt vandaag, zondag 31 mei, de hele gemeente uit voor een High Tea in de tuin van de Van
Dedemkerk van 15.00-17.00 uur. Bij slecht weer stellen we het een weekje uit. Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd. We
vinden het natuurlijk leuk als u zelf ook iets klaarmaakt/meeneemt voor de High Tea, maar dit hoeft niet.
Nacht van Gebed. Wees wakker! Van 5 op 6 juni in het Parochiehuis, Langewijk te Dedemsvaart. Gelooft u dat uw gebed
impact heeft op de levens van christenen in het Midden-Oosten en daarbuiten? Wees wakker! En moedig hen aan in gebed.
Tijdens de Nacht van Gebed wordt er gebeden voor verschillende landen. Naast de informatie en gebedspunten uit de
gebedsboekjes, zijn er aansprekende filmfragmenten. Halverwege de nacht is er een live-verbinding met christenen uit NoordKorea en Syrië. Doe mee aan de Nacht van Gebed in het Parochiehuis. Het begint om 22.00 uur en eindigt om 6.00 uur.
7 juni 2015 - Collecte voor Het Roosevelthuis. Het F.D. Roosevelthuis maakt deel uit van de Protestantse Stichting
Diaconaal Vakantiewerk. In samenwerking met en steun van de Protestantse Kerk biedt Het Roosevelthuis vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te
gaan. Maar het Roosevelthuis is volledig verouderd en aan vernieuwing toe. Daarom is besloten het F.D. Roosevelthuis en
het conferentiecentrum Hydepark op het landgoed Hydepark te vervangen. Ter ondersteuning van deze nieuwbouw is de
collecte van zondag 7 juni 2015 bestemd voor Het Roosevelthuis.
Op de Fiets voor een Fiets! Op 7 juni wordt er een mooie fietstocht gehouden voor de gehele gemeente. We vertrekken na
de kerkdienst rond 12 uur vanaf de Antenne, nadat we daar eerst koffie hebben gedronken. Onderweg kan op een rustplaats
de zelf meegebrachte lunch genuttigd worden. De route is 30 km of 20 km. Per persoon vragen we een bijdrage van min. € 2,voor de actie van het Werelddiaconaat: Geef een fiets aan een gezondheidswerker in Kenia. Team Noord-Oost hoopt dat
velen op de fiets stappen voor een fiets!
Kruimeldienst 2.0. Geloven dat doen we samen! Zou je het leuk vinden om met je (klein)kind van ongeveer 0 tot 6, een keer
samen een halfuurtje bezig te zijn met het luisteren naar de verhalen van God, kinderliederen te zingen en samen te bidden
dan kan dat. Zondag 14 juni is er alweer de laatste kruimeldienst van dit seizoen. Dit wil je niet missen! We beginnen om
16:30 in de van Dedemkerk, daarna is er voor jong en oud wat te drinken in het kruispunt.
Grote schoonmaak. Wij willen graag weer een grote schoonmaak houden in De Antenne. Wie wil ons daar bij helpen?
In de keuken ligt een lijst waar je de datum en tijd kunt invullen of stuur een mail naar kosters.antenne@gmail.com
Dinsdag 2 juni en donderdag 4 juni van 9.00-12.00 uur en 13.30-16.30 uur.

De kerkenraad stelt voor om, als er geen gegronde bezwaren worden ingediend, in de ochtenddienst van 7 juni a.s. te
bevestigen of herbevestigen als ambtsdrager:
- Kirsten van Faassen-Jörgensen, Verdistraat 14 (diaken);
- Gert Dankelman, Het Bergje 10 (diaken);
- Janny Naber-Bredewout, Langewijk 33 (diaken);
- Gerda Hofman-Bijlstra, De Lisdodde 55 (ouderling taakgroep pastoraat);
- Henny Logtenberg-Borger, Vuile Riete 42 (ouderling taakgroep pastoraat);
- Fokko Batterink, Stegerensallee 53 (ouderling pastoraat Van Dedem Marke);
- Piet van Kesteren, Moerheimstraat 99 (ouderling taakgroep vieren);
- Margareth Joosten-Brands, De Klaverzuring 10 (ouderling taakgroep leren);
- Ger van Dijk, Ommerkanaal 23 (ouderling-kerkrentmeester);
- Henk IJmker, Moerheimstraat 95 (ouderling-kerkrentmeester);
- Huib Visscher, Kotermeerstal 4 (ouderling-kerkrentmeester);
- Ellen Kok-Veltink, Anton van der Horststraat 21 (ouderling scriba kerkenraad).
En in de ochtenddienst van 14 juni a.s. te bevestigen als ambtsdrager:
- Harry Boertjes, Het Rak 2 (ouderling voorzitter kerkenraad);
- Gert de Jong, Zaaimansakker 7 (ouderling voorzitter kerkenraad);
- Marja Bouman-van Keulen en Edy Bouman, De Tippe 8 (diakenen).
Bezwaren kunnen ingediend worden tot 2 juni 2015 bij Ada Ruitenberg, voorzitter.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl of
Evelien Schreiber, scriba.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl .

Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u, bij voorkeur digitaal, inleveren voor woensdag 18.00 uur bij René Grijsen, De Magnolia
42, tel. 613632, of via e-mail op: pkn.nieuwsbrief@gmail.com. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

