De Antenne

01 september 2019

10.30 uur EigenwijZz: ds. C. de Haan, Ommen: mmv. de
band “Just4u”
Thema: “Dromen”

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Kindercollecte

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds J. Zondag
Liturgie: ELB 425, lied 211: 1,2,3, lied 990: 1,4,5,6, lied
78:19,20, lied 885, LvdK 305
Schriftlezingen: Hebreeën 13:1-8, Rechters 2: 6-19, Lucas
14:1, 7-15
Thema: : “Ontdek je plekje”
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Kindercollecte

19.00 uur: Dienst in De Fontein

19.00 uur- De Fontein: ds. K v Staveren
Liturgie: Ps. 111: 1,4 en 6, NLB 587: 1,6 en 7, NLB 342,
NLB 612, NLB 320: 1,2 en 4, NLB 218: 2,4 en 5
Schriftlezing: Daniel 3: 1-19
Thema: : “Wie geef je je oor?”.
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Kindercollecte

Kindercollecte: 3e kwartaal - Project. “Days for Girls”: Waardigheid en kansen voor meisjes in Indiase sloppenwijken
Collectes Augustus: PKW €1434,08 dit is incl. €49,60 opendeurdienst; K&S €1549,18 en verjaardagfonds €184,20
Fancy Fair: Iedereen die betrokken is geweest bij de organisatie en uitvoering van de 15e Fancy Fair en lotenverkoop voor
de Kerk en Hospice Dedemsvaart willen we hartelijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Het was weer een grandioze
dag met een geweldige opbrengst van € 10.466,87. Lotenverkoop heeft totaal netto € 2.313,-- opgebracht waarvan 50% voor
de Hospice. Winnaar raden inhoud boodschappenkar is Daan Schuurhuis. Jan Bokking heeft een vaart met een luchtballon
gewonnen.
Expositie: Leden van de Dedemsvaartse Schilderclub houden een expositie in De Antenne en De Fontein. De leden hebben
diverse werken opgehangen en willen u graag laten zien wat ze zoal gemaakt hebben. We wensen u veel kijkplezier
Verzoekplatenprogramma: Dinsdagmorgen a.s vanaf 10.30 uur kunt u weer luisteren naar een nieuw programma voor de
luisteraars van kerkomroep en kerktelefoon. Het wordt ditmaal gepresenteerd door Ben Harms.Verzoekjes,een felicitatie of
zomaar een lied dat u graag eens wilt horen kunnen aangevraagd worden bij Janny Prinsen tel.612644. Aart Prinsen aartprinsen@hotmail.com.maar ook bij Renske Bakker tel.614469.
Taize: Op dinsdag 3 september is er weer Taizezingen. We oefenen de liederen voor de viering van 15 september. Wil je ook
een keer meezingen? Je bent van harte welkom van 18.45 uur tot 19.45 uur in de kerkzaal van De Antenne
Startzondag 2019: Ook dit jaar willen wij het kerkelijk jaar weer gezamenlijk starten met een mooie viering. Het thema dit jaar
is Jona. Jona wordt door de Heer geroepen om naar Ninevé te gaan. Hij moet in Ninevé aankondigen dat God de stad zal
straffen, vanwege de slechtheid van de inwoners. Jona ziet dit niet zitten en wil met een boot aan God ontsnappen. Na de
dienst zijn er voor jong en oud weer leuke activiteiten te beleven, met als hoogtepunt een superleuk spel, passend bij het
thema ontsnappen en helemaal van deze tijd… We sluiten de dag af met een lunch. Nieuwsgierig geworden? Kom dan op
zondag 8 september om 09.30 uur naar De Antenne. Graag tot ziens.
Bevestigen ouderlingen: De kerkenraad is blij om bekend te maken dat Han van der Haar, Holvastwerf 6 en Aliejenne
Beumer, Reigerweg 28 de kerkenraad willen versterken als ouderlingen bij de taakgroep vieren respectievelijk taakgroep
pastoraat. Op zondag 22 september in de ochtenddienst hopen we hen te kunnen bevestigen. Mocht u gegronde bezwaren
hebben tegen deze bevestiging wilt u dit dan kenbaar maken bij de ds. Karsten van Staveren (vice voorzitter) of Maaike
Hiemstra (voorzitter).
Concert Van Dedemkerk: Op zaterdag 28 september om 20.00 uur geeft Talitha Nawijn uit Haarlem een concert in de van
Dedemkerk waarin ze kruipt in de huid van mensen uit de tijd van Jezus, en je meeneemt in verhalen, luisterliederen en
meezingers. Talitha is o.a. bekend van EO producties en diverse (gospel)concerten. Het belooft een bijzonder en intiem
concert te worden waarbij u ook heerlijk kunt meezingen. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.zingenindekerk.nl of tegen
contante betaling via de koster van de Van Dedemkerk, tel. 616615. Een concert dat u niet mag missen.

Maak jij het verschil?! Jongeren zijn op zoek naar een kerk die om hen geeft en hen wil leren wat het is om te leven met
God. Dat kan het verschil maken in het leven van een jongere: een luisterend oor en een open hart! Voor het komende
seizoen zijn we voor de catechese daarom op zoek naar iemand die houdt van jongeren, de Bijbel, goede gesprekken,
gezelligheid of leiding geven aan een groep. Iemand die het verschil wil maken voor de jongeren in onze gemeente. We
hebben je har(d)t nodig! Neem voor meer informatie contact op met Jorien Beunk: jbeunk@pkn-dedemsvaart.nl
Stuurgroep Fondsenwerving: Het huidig team van oliebollenbakkers wil graag haar bak-team uitbreiden met twee
bak(st)ers. Tevens hebben wij voor vervanging van Piet van Kesteren, die ontslag heeft genomen, een vacature voor de
verkoop van oliebollen voor de jaarwisseling. Dit mag ook een duo baan zijn. Wij bedanken Piet voor zijn jarenlange inzet en
hem wordt eervol ontslag verleend. Opgave en informatie bij leden van de stuurgroep .
Herhaalde oproep t.b.v. verjaardagsfonds: Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar mensen die ons willen helpen bij het
brengen en/of ophalen van de enveloppen voor het verjaardagsfonds van onze beide kerken. Er zijn momenteel 9 wijken
vacant. Hebt u tijd en wilt u helpen? Stuur dan een mail naar Derk Zwiers via kerkrentmeesters.deantenne@pkndedemsvaart.nl. of eventueel telefonisch: tel. 0523-614123 (alleen ’s avonds). We kunnen dan samen overleggen over de
beschikbare wijken.

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.)

