Van Dedemkerk

3 februari 2019

09.30 uur: ds. J. A. Wegerif , Nijverdal
Dienst van Schrift en Tafel (lopend)

De Antenne

09.30 uur Dienst in de Van Dedemkerk

Liturgie: Lied 530: 1, 2 , Ps.66: 1, 3, Ps. 66: 5, Lied 305, Lied
530: 3, 4 , Lied 321: 1, 3, 4 , Lied 405: 4, Lied 361, Lied 159a
Schriftlezing: Lucas 4:14 – 30
Collecten: in de dienst: KIA/Werelddiaconaat
bij de uitgang: PKW
19.00 uur: De Fontein ds. J.G. Rohaan, Bergentheim

19.00 uur: Dienst in De Fontein

Collecten: in de dienst: KIA/Werelddiaconaat
bij de uitgang: PKW
Kindercollecte: 1e kwartaal 2019: Een jaar lang groente en aardappelen voor gezinnen in Armenië, Albanië en Moldavië
Van Dedem Marke: Deze zondagmorgen is er om 10.00 uur in Het Baken een “Avondmaalsviering”. Voorganger is ds. A. ten
Brinke. Wees welkom.
Collectes: 27-01 PKW € 755,52 is incl. €75,65 Opendeur dienst K&S € 1099,37
Kerkenraad vergadering: Afgelopen woensdag heeft de KKR vergaderd voor deze vergadering hebben alle
kerkenraadsleden een uitnodiging ontvangen. De visitatoren hebben tijdens deze vergadering verteld wat de opdracht was
waarmee ze naar Dedemsvaart zijn gekomen, hoe het proces is verlopen en wat hun advies is naar het breed Moderamen
van de Classis en hun advies aan onze gemeente. De visitatoren zullen dit met de gemeente delen op de gemeente avond
van 27 maart. Er is besloten dat de werkgroep beheer fusie de kerkenraad bij de hand gaat nemen wat betreft een stuk
beheer. Daarnaast is besproken dat er vanuit de gemeente geen enkele naam is binnen gekomen bij de scriba voor mensen
die benaderd kunnen voor een functie binnen de kerkenraad.
Huiskamertoer wijk Zuidwest: De data voor de huiskamertour zijn weer bekend, De avonden van 5 en 26 februari zijn vol.
Er is nog plek op 13 februari 4 en 20 maart. Als extra avond hebben wij 5 maart toegevoegd aan ons programma.
Permanente Educatie: 4 en 5 feb. zal ds. Karsten van Staveren deelnemen aan een cursus over “Autoriteit en leiderschap
van de theoloog” in het Hydepark te Doorn. Ik zal in deze dagen niet beschikbaar zijn voor ander werk van de kerk.

Spreekuur gemeenteleden: Op woensdag 6 februari vergadert het Moderamen in De Antenne. Vooraf aan deze
vergadering is er vanaf 19.00 t/m 19.30 uur gelegenheid om vragen te stellen aan de kerkenraad. Mocht u onderwerpen
hebben waarover u met ons van gedachten wilt wisselen, willen we u hier van harte voor uitnodigen.
Amerikaanse Fuif: vrijdagavond 18 januari heeft wijk Noord- Oost een gezamenlijk eten gehad in de vorm van een
Amerikaanse fuif. Met 44 eters was het een gezellige en voedzame avond. Wie niet kon koken heeft een geldelijke bijdrage
geleverd. Na aftrek van de kosten bleef er € 50,-- over. Wij hebben besloten om dit “eten” te delen met anderen en te geven
aan het project van de kindercollecte van Mensenkinderen: een jaar lang groente en aardappels voor arme gezinnen.
Een dankbare combinatie! Voor een ieder die er was en iedereen die op zijn of haar wijze deelgenomen heeft, hartelijk
bedankt!
Zondag 3 februari – Werelddiaconaat collecte; Het water staat Bengalen aan de lippen. Bijna jaarlijks treden in
Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en
meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen
bijvoorbeeld of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop
gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte
steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven. Helpt u mee om deze collecte
tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Huiskamertour: Wijk sectie NO. Data zijn: 18, 19, 27 febr. en 7 mrt. 20.00 uur. Op 19 febr. ook s’ middags 14.00 uur.
Graag begroeten we u/ jou op een van de data. Opgave bij Jackie Wieringa, Henny Logtenberg-Borger

Open Kring: Bent u belangstellend naar waar men op de Open Kring over praat? Schuif gerust aan, u bent van harte
welkom. Op dinsdag 5 februari a.s. komen de beide kringen weer samen. De morgensamenkomst is van 9.30 uur - 11.30 uur,
de deelnemers aan de avondgroep ontmoeten elkaar van 19.30 uur – 21.30 uur. Plaats van samenkomst: De Meule.
Taakgroep beheer De Antenne: De taakgroep is blij te kunnen vertellen , dat er een nieuwe voorzitter is gevonden en
draagt hierbij dhr. Leo Linde, Strooiendorp 5, voor als voorzitter. Leo wordt niet bevestigd als ouderling, de kerkenraad heeft
hier toestemming voor gegeven. Mocht u een goed onderbouwd bezwaar hebben tegen de aanstelling van Leo als voorzitter
van de taakgroep Beheer van de Antenne kunt u dit voor 17 februari schriftelijk kenbaar maken bij de scriba of voorzitter van
de kerkenraad: scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl
Kerk ben je samen: De afgelopen weken heeft er een oproep op de Nieuwsbrief gestaan waarin de gemeente wordt
gevraagd om namen aan te leveren voor gemeenteleden , die benaderd kunnen worden voor het vervullen van een taak in de
kerkenraad en/of taakgroep. Er is de afgelopen weken geen enkele naam binnen gekomen. Dat maakt het natuurlijk
ontzettend moeilijk om de kerkenraad op sterkte te houden, zeker met de fusie in het vooruitzicht. We kunnen alle talenten
gebruiken, maar binnen verschillende taakgroepen zijn we op zoek naar gemeenteleden met een financiële achtergrond. Wil
je zelf een taak op je nemen of ken je iemand die een taak kan vervullen in de kerkenraad. Graag de naam mailen naar
scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl of schriftelijk Anton van de Horststraat 21.
Verzoekplatenprogramma: Dinsdagmorgen a.s vanaf 10.30 uur wordt weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma voor
luisteraars van de kerktelefoon uitgezonden .Het programma is dan, maar ook later te beluisteren op www.kerkomroep.nl. en
wordt gepresenteerd door Renske Bakker.. Verzoekjes, een felicitatie of zomaar een lied dat u graag eens wilt horen kunnen
aangevraagd worden bij Janny Prinsen op tel : 612644.
Sela: Op 28 maart zal Dedemsvaart weer onderdeel zijn van de Dorpskerkentour van Sela. 1,5 jaar geleden was het de
eerste keer dat zij in de Van Dedemkerk optraden. Menigeen was toen te laat voor de kaartjes. Sela geeft mensen de
gelegenheid om te proeven aan een andere manier om van God te zingen dan wij gewend zijn in ons liedboek. Het is een
prachtige laagdrempelige manier voor jong en oud om te zien dat geloven er nog toe doet, ook al is het in een ander jasje.
Kaartjes zijn te koop op de website van Sela en ook een beperkt aantal bij de deur.
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.
We komen donderdag en 7 februari bij elkaar in de consistorie van de van Dedemkerk om 9:45 uur . Informatie in te winnen
bij ds. Karsten van Staveren. dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
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. We komen donderdag 7 februari om 20.00 uur bij elkaar in zaal 2 van de Fontein. Informatie kunt u inwinnen bij
ds. Karsten van Staveren. dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
Commissie Fondsenwerving: Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het op - en ontruimen van uw woning. Overtollige, maar
herbruikbare goederen, brengen wij in op de jaarlijks te houden Fancy Fair. Ook voor het afvoeren van niet bruikbare
goederen in combinatie met het schoon opleveren van de woning, bieden wij ons aan tegen een vooraf af te spreken tarief. U
kunt hiervoor contact opnemen met: de heren D. Olde tel: 0523638560 of W. Nijboer 0523-616051. Voor het ophalen oude
metalen, wasmachines etc. kunt u F. Lamberink bellen 0523-614668.
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.)

