Van Dedemkerk

1 oktober 2017

09.30 uur: ds. B.Gijbertsen, Kampen Israël zondag

De Antenne

09.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

Zingen: PS 51:1, Ps 130,NLB 944: 1,2 , NLB 792 , ELB 189a.
Lezen: Matteüs 21: 23 – 32, Lev. 16: 29 – 31.
Thema: “Een tijd om te verzoenen”
11.00 uur: ds. G.B.Huiskamp EigenwijzZ dienst
Muzikale begeleiding: Leonie en Henk
Zingen: ELB 302, Opw.720, Opw.705 ,Opw. 436 , Opw. 710
Lezen: Matteüs 6 : 5 - 15
Thema: “Heel Holland Bakt”
Collecten: In de dienst: PKN/Kerk en Israel
Bij de uitgang: K&S/ Diaconie
19.00 uur: De Fontein ds. K.van Staveren
Zingen: NLB 713: 1,2,5, NLB 868: 1,2,5, NLB 304, NLB 726:
1,2,6, NLB 704, NLB 871
Lezen: Psalm 148
Thema: “Een medicijn tegen de angst.”
Collecten: In de dienst: PKN/Kerk en Israel
Bij de uitgang: K&S/ Diaconie

19.00 uur: Dienst in De Fontein

Kindercollecte: KIA: Ghana visserij: kinderen uit deze slavernij halen

Leven uit de Bron: zondag 8 oktober: Matteüs 21: 33-43
Van Dedem Marke: Naast de weeksluiting ,die elke zaterdag om 19.00 uur plaatsvindt in De Meent is er op zondag 8 oktober
om 10.00 uur een Avondmaalsviering in Het Baken. Wees welkom.
Collecteopbrengst: PKW 03-09 € 328,55, 24-09 € 162,33, K&S 24-09 € 106.81 Verjaardagsfonds € 607.93
Huwelijk: Op vrijdag 6 oktober hopen Rita Rook en Ronald Moes, de Pol 14, in het huwelijk te treden. Om 19:00 uur zal hun
huwelijk bevestigd worden in de Antenne. We hopen dat het een prachtige dag zal worden (niet alleen met het weer) en we
wensen hen een heel lang leven in liefde en trouw met elkaar onder de zegen de Heer.
Interkerkelijke vrouwenavond: Op woensdag 18 oktober organiseert de interkerkelijke vrouwengroep Dedemsvaart
/Balkbrug een avond in de Antenne met als thema 'Geluk'. Spreekster is schrijfster, therapeute en coach Carianne Ros. Er is
koffie om 19.15 uur, het programma start om 19.45 uur. Iedereen is van harte welkom. Elsa van Dijk en Corien Deen
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 Petrus. We komen op 5 en 13 oktober bij elkaar in de consistorie van de van
Dedemkerk om 9:45 uur. Opgave bij ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
Evangelisatie-zangdienst: Zondag 15 okt. Evangelisatie-zondag. Aan de ochtenddienst werken mee: Ronald Knol, organist
en Harold Kooy, pianist. Het wordt een dienst waarin veel zal worden gezongen. Voor de invulling van de dienst hebben we
ook uw inbreng nodig. U kunt uw lievelingsliederen aankruisen op de lijst, die u vanochtend heeft gekregen. Maximaal 5
liederen. Deponeer uw formulier uiterlijk 1 okt. in de doos bij de hoofdingang van de Antenne of achterin de Van Dedemkerk.
Brongroep: Dit 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.
Vanaf 5 oktober komen we elke eerste donderdag van de maand om 20.00 uur samen in zaal 2 van de Fontein. Opgave kan
bij ds. Karsten van Staveren dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
Oproep t.b.v. verjaardagsfonds: Wij zijn dringend op zoek naar mensen die ons willen helpen bij het brengen en/of ophalen
van de enveloppen voor het verjaardagfonds van onze beide kerken. Inmiddels hebben zich al enkele mensen opgegeven.
Daar zijn we heel erg blij mee. Helaas zijn het er nog niet genoeg. Bent u geïnteresseerd? Geef dan zo spoedig mogelijk
bericht aan Derk Zwiers. Tel. 0523-614123 of per mail naar kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl. Vele handen
maken licht werk!
Taizé: Dinsdag 3 oktober worden de liederen voor de eerst volgende Taizé viering geoefend. Heb je ook zin om mee te zingen? Je
bent van harte welkom in de kerkzaal van "de Antenne" tussen 18.45 - 19.45 uur
Taizé: Zondag 15 oktober in De Antenne een gebedsviering in de stijl en de sfeer van Taizé. Het thema van deze dienst is:
“Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!" De kerk is open vanaf 18.30 uur en de viering begint om 19.00 uur. Wees welkom!
Wil(t) jij/ u meer informatie over Taizé in Frankrijk of Taizé in Dedemsvaart? Mail of bel dan naar het secretariaat van de
werkgroep Taizé; Marthilde Visscher, 0523-616815, taizededemsvaart@gmail.com of kijk op onze website
www.taizededemsvaart.nl

Gemeente avond: Woensdag avond 11 oktober hebben we gemeente avond in De Antenne. Tijdens deze gemeente avond
gaat Cees Hendriks het proces, de uitkomst en het bindende advies naar onze gemeente toelichten. Tijdens deze gemeente
avond zullen er belangrijke beslissingen worden genomen over de toekomst van onze gemeente. Het advies dat Cees
Hendriks heeft uitgebracht zal zondag 1 oktober in de Van Dedem liggen en vanaf maandag 2 oktober in de Antenne. U kunt
ook een mailtje sturen naar scriba.vandedem@pkn-dedemsvaart.nl. We willen u wel vragen om met deze informatie
zorgvuldig om te gaan. Zeer waarschijnlijk zal er gestemd worden. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen, mag u
altijd iemand machtigen om voor u te stemmen. Ieder lid van de kerk mag, als hij daarvoor gemachtigd is, voor maximaal 1
ander persoon stemmen. Om 19.45 uur inloop met koffie en de avond start om 20.00 uur. Allen hartelijk welkom!!
Commissie fondsenwerving: Voor het u behulpzaam zijn bij het ontruimen van uw woning en ophalen van overtollige spullen,
houdt de Commissie Fondsenwerving zich aanbevolen. U kunt hiervoor contact opnemen met: Dick Olde 0523-638569 of Willem
Nijboer 0523-616051
Verzoekplatenprogramma. Dinsdagmorgen a.s. vanaf 10.30 uur wordt weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma voor
de luisteraars van kerkomroep en kerktelefoon uitgezonden .Het wordt ditmaal gepresenteerd door Ben Harms en techniek
door Gerrit van de Beld .Verzoekjes, een felicitatie of zomaar een lied ,dat u graag eens wil horen kunnen aangevraagd
worden bij Janny Prinsen op tel : 612644.
Foto’s boottocht: zondag 22 oktober kunnen we tijdens het koffiedrinken in de Fontein de foto’s van 13 juni bekijken.
Bereikbaarheid Fontein en Van Dedemkerk: Op dit moment is er tijdelijk geen koster werkzaam in de Van Dedemkerk.
We hopen dat de kerkenraad u hier binnenkort verder over kan informeren. U kunt, zoals u dat gewend bent, het mail adres
koster.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl gebruiken als u vragen hebt. Op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag is de
Fontein tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar op het volgende nummer 616615.
Filmavond: Film over Luther. Wijk zuidoost organiseert een filmavond op woensdag 18 oktober om 20.00 uur in de Fontein.
Iedereen is welkom! Voor 13 oktober opgeven bij Hans Niezink, tel 610898, hansniezink@gmail.com.
Sela Dorpskerkentour: Op 6 Oktober is de Van Dedemkerk opgenomen in de Dorpskerkentour van Sela. Sela schrijft
nieuwe liederen voor de kerk van nu. Ze willen samen zingen en God de eer geen die hem toekomt. Zo wil Sela kerken
ondersteunen bij het zingen van nieuwe liederen, omdat de kerk altijd al een zingende gemeenschap is geweest. Dit is een
uitgelezen kans om (opnieuw) kennis te maken met nieuwe muziek voor en in de kerk van vandaag. Dit evenement is
geschikt voor alle leeftijden; (van basisschool tot verzorgingstehuis). Op dit moment zijn alle kaarten uitverkocht, maar vaak
komen er op het laatste moment nog kaarten vrij.
Kruimeldiensten 2.0: Geloven dat doen we samen! Je bent nooit te jong (of te oud) om te geloven. Vind je het leuk om met
je (klein)kind, van ongeveer 0 tot 6 jaar, een keer samen een halfuurtje te luisteren naar Bijbelverhalen, kinderliederen te
zingen en samen te bidden, dan kan dat. In 2017 organiseren we weer kruimeldiensten in de Van Dedemkerk of de Fontein.
We beginnen om 16:30 uur met een korte viering, waarna we met oud en jong eventjes wat drinken in Het Kruispunt. Zet de
datums alvast in je agenda: 15 oktober, 17 december, 21 januari, 11 maart en 17 mei.
Verjaarsvisite: Dinsdag 3 oktober verwachten we vanaf 10.00 uur alle gemeenteleden, die vanaf 16 augustus t/m 30
september hun verjaardag mochten vieren en toen 75 jaar of ouder werden. Een eigen bijdrage in de vorm van een gedicht,
een lied, een anekdote o.i.d. is welkom! Deze verjaarsvisite wordt gehouden in De Antenne.
Avondmaalsvieringen: Volgende week, zondag 8 oktober, vieren we in beide diensten Avondmaal: om 9.30 uur in een
lopende viering met als voorganger ds.J,.van Dijk, om 19.00 uur in een zittende viering met als voorganger ds.G.B.Huiskamp.
Een goede voorbereiding!
Contactgegevens: Ds. Günter Brandorff, 7771 EK Hardenberg, tel. 0523-267119, mob. 06-51558830, e-mail:
brandorffgunter@gmail.com
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.)

