De Antenne

2 oktober 2016

09.30 uur: Dienst in de Van Dedem
11.00 uur: ds.P.W.Dekker Wierden EigenwijZZ dienst
m.m.v Praiseband UP

Collecten:
In de dienst: PKN/Kerk & Israël
Bij de uitgang: K&S Diaconie

Van Dedemkerk

09.30 ds.J.van Dijk Israëlzondag
Liturgie: Ps.22:1, 2; EL 251:1,4,5; Ps.122:3; Lied van het
Licht; NLB 23c:1,2; NLB 23c: 2,5; NLB 117a:1,2; EL 263: 1,
4,6.
Lezing: Deuteronomium 10:12-22 en Romeinen 12: 1-8
Collecten:
In de dienst: PKN/Kerk & Israël
Bij de uitgang: K&S Diaconie
Thema: Open je hart….
19.00 uur De Fontein: ds. K. van staveren
Liturgie: NLB 654:1,2,4, Ps 28: 1,4,5, NLB 340b, NLB 361:
1,2,3,4, NLB 557, NLB 912: 1,2,4,5
Lezen: Lucas 17: 1-10
Thema: “Je wordt bedankt!”
Collecten: In de dienst: PKN/Kerk & Israël
Bij de uitgang: K&S Diaconie

Kindercollecte: Kindertehuis Mpigi Uganda
Israëlzondag: Vandaag is het Israëlzondag. Een dienst met extra aandacht voor onze verbondenheid met Israël, die we
eigenlijk wekelijks vorm geven door elke dienst te beginnen met het zingen van een psalm. Het thema is: Open je hart….. In
samenwerking met de werkgroep Kerk en Israël is er voor gekozen om ook muzikale verbondenheid met Israël te ervaren.
Johan Dul zal de dienst opluisteren door samen met ons enkele Israëlische liederen te zingen.
Collecteopbrengst 18-09 voor PKW € 481,76 en op 25-09 voor PKW € 99,25 dit was van de Opendeurdienst
EigenWijzZ: “Knipoog van God” Ken je dat? Dat opeens alle puzzelstukjes op hun plaats vallen? Je krijgt op het juiste moment
het juiste telefoontje, of je zegt precies de woorden die een ander op dat moment nodig heeft. Toeval? Of is het een knipoog
van God in je leven? Tijdens de dienst zal Ds. Dekker hier meer over vertellen, zullen we luisteren naar de Praiseband UP! en
zelf mooie liedjes zingen. De dienst begint zondag 2 oktober om 11.00 uur in De Antenne, vanaf 10.30 uur staat de koffie klaar
en de kinderoppas is ook aanwezig!
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. Op zondag 9 oktober collecteren we voor het wereld diaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk van ICFON
in Nepal. Geeft u ook?
Kleding inzamelen voor de Hongarije Werkgroep: De ingezamelde kleding van de Hongarije Werkgroep is opgehaald en
verkocht. Dit heeft de werkgroep € 564,80 opgeleverd. Dit geld komt ten goede aan onze zustergemeente in Kisoroszi.
Iedereen hartelijk dank voor het brengen van de gebruikte kleding. Onze opslag is weer helemaal leeg. Daarom wordt u van
harte uitgenodigd om weer kleding in te leveren in de gele container in het Kruispunt en in de Antenne. Ook kunt u kleding
inleveren bij fam. Zieleman Rheezerend 50 en de familie van Leussen Linderweg 45.
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.
Provinciale Kerk & Israël Werkgroep Overijssel-Flevoland. Op zaterdag 8 oktober vindt de jaarlijkse K&I ontmoetingsdag
plaats, dit jaar in Kampen. Welkom vanaf 10.00 uur in de Broederkerk aan de Broederstraat 16. 's Morgens is er een lezing
over Joods Kampen, een stadswandeling en een bezoek aan de synagoge. Een lunch wordt de bezoeker aangeboden en het
geheel wordt afgesloten met een Thora en Evangelie leerdienst, zoals die al vanaf 2012 in het Open Hof in Kampen gevierd
wordt. Deelname: € 10 per persoon. Opgave: adehoop11@hetnet.nl of ge.batterink@gmail.com Verdere info: zie prikborden in
de hal van de kerken.
Aftreden: 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

oktober stopt met zijn functie als voorzitter van de Kerkrentmeesters van de Van Dedem kerk. Verdere informatie kunt u
hierover vinden in de Samenspraak van oktober.
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 12 okt wordt u van harte uitgenodigd in de Immanuel kerk aan de Zwierstraat.
Aanvangstijd is 09.15 u. ( niet 9.30); er is koffie vanaf 09.00 u. Thema is: 'Rust vinden bij God'. Spreekster is Lora Kremer.
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. Vanaf 1 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
Inschrijving Catechese: 3 okt.in de Fontein van 19:00 -19:45 uur. Wat is geloven? Wat doen we in de kerk? Waarom vinden
mijn ouder(s) het zo belangrijk? Je ben van harte samen met je ouder/verzorger uitgenodigd voor de inschrijfavond van de
catechese. We willen elkaar ontmoeten, wat praten, data plannen. Kom jij ook?
Liedboek: Het nieuwe liedboek is inmiddels niet nieuw meer …., maar toch staan er heel veel liederen in, die we nog nooit
hebben gezongen. Liederen met schitterende woorden en al even zoveel prachtige melodieën. Twee liedboekavonden hebben
we als Cantorij mogen verzorgen, de derde staat op stapel. Woensdag 5 okt. om 20.00 uur in De Antenne willen we u graag
tien liederen laten horen. Natuurlijk doen wij dat niet alleen maar krijgt u volop de gelegenheid om mee te doen. Enkelen zijn
namelijk bij uitstek geschikt om samen vierstemmig te zingen. De vorige twee avonden mochten we niet alleen gemeenteleden
maar ook muziek- en koorliefhebbers uit andere gemeenten en zelfs andere provincies verwelkomen. Onze dirigente Marjanne
Visscher en vaste begeleider Nico Aalberts doen hun best om er een fijn uur van te maken. Van harte welkom woensdagavond
5 okt. om 20.00 uur.
Afwezig ds. Bart Breunesse: Helaas moet ik vanwege rugklachten het weer rustiger aan doen. De manueel therapeut raadt
aan de komende 6 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. In november zullen bij mij de catechese-groepen starten. T.z.t. neem ik contact op en/of laat het weten via de
Nieuwsbrief.
Belijdenis : In het najaar van 2016 hopen we weer een gespreksgroep op te starten ,die zich voorbereidt op de belijdenis op
4 juni 2017: Eerste Pinksterdag. De data van de bijeenkomsten worden in onderling overleg vastgesteld. Juist het samen in
gesprek gaan over het geloof wordt door de deelnemers vaak als verrijkend ervaren. Heb je interesse of wil je er eens over
praten neem dan gerust contact op met ds. J. van Dijk: tel.617345, email:dsjvandijk@pkn-dedemsvaart.nl.
Ontmoetingsgroep: Maandagavond 3 okt. komen we o.l.v. ds. J.van Dijk vanaf 20.15 uur voor de eerste keer in het nieuwe
seizoen bij elkaar in zaal 2 van de Fontein.
Onder Schooltijd: Woensdag 5 okt. komen we o.l.v. ds .J.van Dijk vanaf 10.00 uur bij elkaar bij Janny de Boer,
Wilhelminastraat 35. We bespreken blz.15 t/m evt. blz 19 van ons boekje.
Verjaarsvisite 75+:Deze wordt op dinsdag 4 oktober gehouden in de Antenne en dus niet in de Fontein!

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.)

