De Antenne
09.30 uur: Dienst in de Van Dedem

9 oktober 2016

Van Dedemkerk

09.30 ds.K.van Staveren Dienst van Schrift en Tafel
m.m.v. Van Dedemkoor
Liturgie: ELB 422 Als je geen liefde hebt voor elkaar, NLB
388, ELB 157e Voor al uw goede gaven Heer, NLB 971.
Lezing: Lucas 22: 14-20
Thema: Geloven is persoonlijk maar nooit in je eentje.
Collecten: In de dienst: KIA/Werelddiaconaat
Bij de uitgang: PKW
19.00 uur De Fontein: ds. G.B.Huiskamp
Dienst van Schrift en Tafel
Liturgie: Ps.27:1,7;Gez.170:1,3; Geloofsbelijdenis;
Gez.457;Gez.470:1,4
Lezing : Marcus 9:14-27
Collecten: In de dienst: KIA/Werelddiaconaat
Bij de uitgang: PKW

Kindercollecte: Kindertehuis Mpigi Uganda
Van Dedem Marke: Deze zondagmorgen is er om 10.00 uur een Avondmaalsviering in De Meent.
Voorganger is ds. M. Oostenbrink. Wees welkom.
Collecteopbrengst: 2 okt. K&S/Diaconie € 451,37, Kindercollecte voor Boeren in Ethiopië € 573,74, PKW € 555,03
Werelddiaconaat collecte: Meer voedsel in afgelegen bergdorpen Nepal. In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de
bevolking moeite om voldoende voedsel te verbouwen. Dorpsbewoners leven van landbouw en veehouderij, maar rondom de
bergdorpen is weinig vruchtbare grond. De organisatie ICFON zet zich, met steun van Kerk in Actie, in voor een betere
voedselproductie. Als dorpsbewoners meer voedsel produceren, stijgt hun inkomen. Op den duur verbeteren hierdoor ook hun
levensomstandigheden. Via ICFON krijgen ze landbouwtrainingen en leren ze hoe ze hun producten beter kunnen verkopen op
de markt. Deze zondag collecteren we voor het wereld diaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk van ICFON in Nepal.
Geeft u ook?
Verzoekplatenprogramma: Let op datum, deze keer op Dinsdag 11 okt. vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor de luisteraars van kerktelefoon of internet: www.kerkomroep.nl. Het wordt deze keer
gepresenteerd door Renske Bakker. Verzoekjes of zomaar een groet of een felicitatie, kunt u voor de volgende maand alvast
weer aanvragen bij Janny Prinsen, tel. 612644 of per E-mail bij de koster:- koster.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl.
Soos: Dinsdag 11 oktober is er s ‘middags geen SOOS in De Antenne, dit i.v.m. een uitvaartdienst.
Mededeling: De Van Dedem kerkenraad wil hierbij mededelen, dat de heer Gert de Jong heeft besloten om af te treden als
voorzitter van de Van Dedem kerkenraad. Het terugtrekken van Gert de Jong doet meer recht aan het evenwicht tussen beide
federatiepartners. Hiermee doe je ook recht aan de juiste besluitvorming. Harry Boertjes zet het voorzitterschap van de Van
Dedem kerkenraad voort. Ook wil de Van Dedem kerkenraad mededelen, dat Henk IJmker om persoonlijke reden per
1 okt. stopt met zijn functie als voorzitter van de Kerkrentmeesters van de Van Dedem kerk.
Verheugd kan de Van Dedem kerkenraad mee delen ,dat Clemens Nijhuis van de Otterswijk 7 de functie van voorzitter van de
Kerkrentmeesters van de Van Dedem kerk wil vervullen. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de heer Nijhuis
bevestigd wordt. Mogelijke bezwaren tegen de bevestiging van de heer Nijhuis kunnen kenbaar gemaakt worden bij de scriba
van de Van Dedem kerk. Email adres: scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl
Evangelisatiezondag: 16 okt. Thema: 'Wat is geluk?' Laat u in de theaterdienst van ds. Kees v.d. Zwaard verrassen en
inspireren. Een dienst voor jong en oud. Er is deze zondag geen kindernevendienst. Aanvang 9.30 uur in de Van Dedem kerk.
Interkerkelijke vrouwenochtend: Op woensdag 12 okt. bent u van harte welkom op de interkerkelijke vrouwenochtend in de
Chr. Ger. Immanuelkerk aan de Zwierstraat in Dedemsvaart. Aanvangstijd is 09.00 uur. Spreekster is Lora Kremer (1976) uit
Zuidhorn. Het thema is " Rust vinden bij God." Namens de werkgroep Corien Deen en Elsa van Dijk.

Bijbelkring: De Bijbelkring rond het boek Openbaring komt weer o.l.v. ds. J.van Dijk bij elkaar op donderdag 13 okt. vanaf
10.00 uur in zaal 1 van de Fontein.
Afwezig ds. Bart Breunesse: Helaas moet ik vanwege rugklachten het weer rustiger aan doen. De manueel therapeut raadt
aan de komende weken zo weinig mogelijk te zitten. Dus kan ik niet werken zoals ik zou willen. Ik zal proberen in de geplande
diensten voor te gaan. Verder komen alle kringen, vergaderingen, catechese, etc. voor mij op de geplande data te vervallen.
T.z.t. neem ik contact op en/of laat het weten via de Nieuwsbrief. Indien gewenst kunt u een beroep doen op de aanwezige
collegae.

Belijdenis: Intussen zijn er enkele aanmeldingen voor de gespreksgroep ,die zich voorbereidt op de belijdenis van 4 juni 2017:
Eerste Pinksterdag. De data van de bijeenkomsten worden in onderling overleg vastgesteld. Het is de bedoeling begin
november te starten. Heb je interesse?
Neem dan contact op met ds. J.van Dijk: tel.617345, email:dsjvandijk@pkn-dedemsvaart.nl. Graag z.s.m.
Doopzitting: Voor zondag 23 okt. zijn er reeds drie dopelingen aangemeld voor de bediening van de doop in de Van
Dedemkerk. De doopzitting is op donderdag 13 okt. a.s. vanaf 20.00 uur in zaal 2 van de Fontein. Laat even weten aan
ds. J. van Dijk, als je ook wilt laten dopen op 23 okt. en komt op de doopzitting.
Bankrekeningnummers: Taakgroep Kerk & Samenleving deelt mee dat er nummers gewijzigd zijn per 1 januari 2016.Bij het
internetbankieren een verzoek om de oude rekeningnummers uit uw adresboek te verwijderen en te vervangen als volgt:
Diaconie
NL70FVLB0226122344 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w.
Prot. Zending D'vaart NL17FVLB0226122425 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w.
Evangelisatie
NL73FVLB0226122387 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w.
Werkgroep Hongarije NL97FVLB0227073622 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w.

De oude bankrekeningnummers zijn na 31 december 2016 niet meer bruikbaar!!
Indien u een gift overmaakt, waar de commissies u heel dankbaar voor zijn, graag vermelden waarvoor het is bestemd.
Dit maakt het voor de penningmeesters makkelijker om de bijdrage juist te boeken en te besteden. Alvast bedankt.
Kerk & Israël: Op maandagavond 10 okt. zal ds. Henk Poot bij ons een lezing houden over Jozef. Locatie: De Fontein,
aanvang 20.00 uur. Vaak is de geschiedenis van Jozef gelezen, als een voorbeeld voor ons leven met God. Maar het is ook
een profetie over het leven van Jezus en Gods plan met het volk Israël. In een drietal (dit is de tweede) Bijbellezingen volgen
we de geschiedenis van Jozef en kijken gelijk daar dwars doorheen naar de plaats van Jezus en Israël in de Bijbel. Ds. Henk
Poot is sinds 2009 als ‘Israëlpredikant’ fulltime verbonden aan Christenen voor Israël, In 1998 verscheen van zijn hand ‘Jozef
een Messiaanse geschiedenis’. Info: Gerbrig Arends, 06 538 728 70 en Gerrit Jan Vrieling 06 22 69 14 10
Yentil: woensdag 12 okt. 20.00 uur in De Antenne. Wees welkom, ook voor nieuwe leden. M.v.g. Lidy en Dineke
Vandaar: Voor de verspreiders: de aantallen van het zendingsblad Vandaar liggen vanaf nu weer klaar in De Antenne. U wordt
verzocht ze daar op te halen en weer te verspreiden op de bekende adressen. Voor meer informatie en/of wijzigingen graag
contact opnemen met Diny Petter, tel. 614758 of 06-27593789 ook kunt u een mail sturen naar dinypetter@home.nl
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het novembernummer is zaterdag 15 okt. om 17.00 uur. S.v.p. uw kopij voorzien
van uw naam en telefoonnummer, zodat we in geval van vragen contact met u kunnen opnemen. U kunt uw kopij aanleveren
per email via : de.samenspraak@gmail.com. De tekst graag in een Word bestand in de bijlage meesturen. U kunt de tekst ook
in beide kerken in de daarvoor bestemde bus (De Antenne) of postvakje (Van Dedem kerk) deponeren. Wilt u in de onderwerp
regel de titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?
Open kring: Op dinsdag 11 okt. hopen we weer bij elkaar te komen in De Antenne. De morgenbijeenkomst begint om 9:30 uur
en eindigt 11:30 uur. De avondbijeenkomst begint om 19:30 uur en eindigt om 21:30 uur.
Kerkenraadsmiddag: Na het koffiedrinken zal de kerkenraad met elkaar een bezinnende middag hebben aan het begin van
het kerkenwerkseizoen. Als ambtsdrager ben je van harte uitgenodigd. Als gemeentelid is het goed om aan de kerkenraad te
denken en hen met uw gebeden te omringen.
Bijbelkring: Een kring voor iedereen ,die overdag tijd heeft. Met elkaar willen we openhartig van gedachten wisselen over wat
God ons door een geopende Bijbel heen wil zeggen. Zo willen we van elkaar leren en groeien in onze levensweg met God. In
het komende jaar gaan we het hebben over het prachtige boek van de Psalmen. We komen donderdag 9 okt. bij elkaar in de
consistorie van de van Dedem kerk om 9:45 uur. Informatie kunt u verkrijgen bij ds. Karsten van Staveren,
dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
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.)

