Van Dedemkerk

03 september 2017

10.30 uur: Dienst in de De Antenne

De Antenne

10.00 uur: koffiedrinken.
10.30 uur: ds. Coby de Haan, Ommen, EigenwijZzdienst
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Diaconie

19.00 uur: De Fontein ds. K. van Staveren
Zingen: Ps. 98: 1,3, NLB 909: 1,2 NLB 459: 1,3,4,5, NLB 641,
NLB 634, NLB 704: 1,2
Schriftlezing: 5: 1-20
Thema: “Alles wat de Heer voor jou gedaan heeft!”

19.00 uur: Dienst in De Fontein

Collecten: Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Diaconie
Kindercollecte: World Vision
Leven uit de Bron zondag 10 sept.: Exodus 20: 1-17/Deut.5:6-21
Pastoraat wijk Zuidoost: ds. G. Brandorff is te bereiken voor pastorale ondersteuning in de wijk Zuidoost, telefonisch bij
voorkeur op maandag op tel. nr.0523267119 of mob. nr. 0651558830. Het e-mail adres is:brandorffgunter@gmail.com
Vakantie: Van 13 aug. tot en met 3 sept. is ds. Huiskamp met vakantie. Voor dringende pastorale zaken kunt u een beroep
op de collega’s doen.
Verzoekplatenprogramma: Dinsdag 5 sept. 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 Ben Harms.
Verzoekjes, 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 aartprinsen@hotmail.com
Soos: De Soos begint weer op dinsdag 5 sept. 2017 om 14.00 uur in de koffie kamer van De Antenne. Iedereen is van harte
welkom.
Taizé: Dinsdag 5 sept. gaan we weer Taizéliederen oefenen. We zingen in de kerkzaal van De Antenne onder leiding van
Marjanne Visscher. Heb je zin om een keer mee te zingen? Je bent van harte welkom tussen 18.45-19.45 uur!
Onder Schooltijd: Aan de start van het nieuwe seizoen gaan we met Onder Schooltijd op woensdag 6 september er op de
fiets op uit. We verzamelen om 09.15 uur bij de Van Dedemkerk en zijn na de lunch weer terug (een zeer rekbaar begrip).
Bezoekdienst Kerkaktief: Op donderdag 7 sept. 2017 staat het reisje gepland van Bezoekdienst Kerkaktief. We hebben een
leuk arrangement voor u samen kunnen stellen. Waar we naar toegaan blijft een verrassing. De onkosten zijn 35.00 euro per
persoon. We verzamelen om 09.00 uur bij de Van Dedemkerk en zijn 17.00 uur/17.30 uur weer thuis. U kunt zich opgeven tot
en met 4 sept. bij Janny Naber, tel. 614916 of Willy Kamerman, tel. 614511. Graag tot ziens.
Emeritaat pastor Wenker: Op vrijdag 8 sept. neemt pastor Anton Wenker mhm afscheid van de Emmanuëlparochie met een
eucharistieviering in de St. Vituskerk die om 19.00 uur begint. Wij wensen hem goede jaren in gezondheid en Gods zegen nu
hij als 75-jarige met emeritaat gaat.
Sponsorwandeling: Op zaterdag 9 sept. vindt in Balkbrug een sponsorwandeling plaats. Het geld is bestemd voor vervolgde
christenen in India. De sponsorloop wordt georganiseerd door Women to Women, het vrouwennetwerk van Open Doors. De
wandeling start om 10.00 - 11.00 uur in Balkbrug aan de Haarweg 3 bij fam. Slager. We lopen ong. 10 kilometer door het
mooie Reestdal. Als je mee wilt wandelen, kun je je aanmelden op www.opendoors.nl/walk of contact opnemen met Anja
Hamberg via 06-39887408 of hamberganja@gmail.com.
Startzondag: 10 sept. a.s. is het startzondag in De Antenne, voor de dienst is er om 09.30 uur gelegenheid om een kop koffie
te drinken, om 10.00 uur begint de dienst. Het thema is Kerkproeverij, we vragen u / jou iemand mee te vragen om de sfeer in
de kerk eens te proeven bijvoorbeeld je klasgenoot, een vriend(in) of buurman/vrouw. Na de dienst zijn er weer allerlei
activiteiten voor jong en oud.

We willen ook graag een beroep doen op hen die het leuk vinden om wat lekkers klaar te maken voor bij de koffie. U kunt dit
dan op zaterdag 9 sept. tussen 14.00 en 15.00 uur in De Antenne brengen.
Voor een Bijbelquiz moet je de mobiele telefoon meenemen, tot dan!
Basiscatechese/jeugdnevendienst: Hallo jongens en meiden van groep 7/8 en van het voorgezet, zondag 17 sept.
beginnen we weer met basiscatechese maar ook met de jeugdnevendienst! Na overleg, hebben we besloten dat de
jeugdnevendienst gelijk gaat lopen met de basiscatechese. Meestal de vierde zondag van de maand, dit kan afwijken voor
speciale diensten. We geven dit op tijd aan op de nieuwsbrief. Zien we jullie zondag 17 sept. in De Antenne? Namens
basiscatechese Annet Ekkelenkamp, namens jeugdnevendienst Coby van Dijk.
Motortoertocht: Op zondag 24 sept. hebben we de motortoertocht gepland. We starten na de morgendienst, rond 11.00 uur,
vanaf De Antenne. Na ongeveer een uur rijden gebruiken we onze eigen meegenomen lunch. Naast een lunch ook graag
paspoort/ID-kaart en groene kaart meenemen. Ieder rijdt mee voor uw eigen risico. Het is de bedoeling dat we aan het eind
van de middag gezamenlijk eten. Graag uiterlijk vrijdag 22 sept. opgeven bij Henk Zieleman, tel. 614129, e-mail:
hzieleman@home.nl of Jan Ruitenberg, tel. 615282, e-mail: janruitenberg@hotmail.com.
Interkerkelijke vrouwenavond: De interkerkelijke vrouwenwerkgroep Dedemsvaart /Balkbrug organiseert op
woensdagavond 18 okt. een vrouwenavond in de Antenne. De spreekster is schrijfster, coach en therapeute Carianne Ros.
Inloop/koffie om 19.15 uur, aanvang 19.45 uur. Noteer het alvast in uw agenda! Elsa van Dijk en Corien Deen
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 verjaardagsfonds van onze beide kerken. Tot op heden heeft nog niemand gereageerd! Bent u
geïnteresseerd? Geef dan zo spoedig mogelijk bericht aan Derk Zwiers, tel. 0523-614123 of per mail naar:
kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl.
Oproep: Nellie Aalbers is al een tijdje in Clara Feyoena Heem om te revalideren. Ineke wil graag met enige regelmaat bij haar
zus op bezoek. Als u ’s middags een keertje met Ineke mee wilt rijden zou dat fijn zijn. Als u alleen ’s avonds kunt is het ook
heel mooi, Ineke gaat dan niet mee. Een telefoontje of mail (met naam, adres en telefoonnummer) naar Cobi en Lucas
Korvemaker is welkom, zij coördineren het bezoek. Hun telefoonnummer is 0523-232212 en e-mailadres:
korvemaker54@gmail.com.
Samenstelling beroepingscommissie en indienen namen nieuwe predikant: Voor de zomervakantie is er een oproep
geweest om deel te nemen aan de beroepingscommissie. Daar is door een aantal mensen positief op gereageerd. We
hebben geprobeerd met deze namen een evenwichtige commissie samen te stellen. Daarbij hebben we gekeken naar een
goede afspiegeling van de gemeente, een goede opbouw in leeftijd en een evenwichtige verdeling tussen man en vrouw.
Namens de kerkenraad wil ik iedereen hartelijk danken die zich opgegeven heeft voor de beroepingscommissie. De
beroepingscommissie zal begin september beginnen met zijn werkzaamheden. De beroepingscommissie bestaat uit: mevr.
Ada Ruitenberg, mevr. Alice Visscher, dhr. Chris Deen, mevr. Gerda Hofman, mevr. Germa Kat, dhr. Frits Linde, dhr. Gerrit
Jan Vrieling, mevr. Jeanet Zuidema, dhr. Johan van Dijk, dhr. Cees Blokland en dhr. Paul Hans. Heeft u nog namen van
predikanten die u geschikt acht om als predikant bij ons in de gemeente te worden aangesteld, dan kunt u deze doorgeven
aan de scriba: scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl. Namens de kerkenraad, Ellen Kok.
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.)

