De Antenne

3 november 2019

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds. P. Lindhout, Zendingszondag
m.m.v. Ellen & Annet, Luko Hans, Geert v.d. Logt
Liturgie: Lied 713, Ps. 126, We gaan voor even uit elkaar,
Lied 904: 2,4,5, Lied 598 (3x), Lied 910, Lied 1005, Lied 1006,
Lied 634
Schriftlezing: Jeremia 29: 4-14
Thema: “Bakens van Hoop”
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: Zending

9.30 uur: Dienst in De Antenne

19.00 uur: dienst in De Fontein

19.00 uur: ds. K. van Staveren
Liturgie: Ps. 46: 1,2, NLB 898: 1,2,4, NLB 274a, NLB 722,
NLB 910, NLB 903: 1,3,5
Schriftlezing: Joël 2: 23 - 3:5
Thema: “Wordt gereformeerd of hervormd!”
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: Zending
19:30 uur: Dienst in de Antenne

19:30 uur: 6 november, Dankdag, ds. G.A. Trouwborst,
Nieuwleusen

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: Noodhulp/Vluchtelingen
Kindercollecte: 4e kwartaal - De Baby Box – Een “Mission Possible project”
Collectes: 27 oktober: PKW € 468,08, incl. de Opendeur Zangdienst, K&S € 693,15
VAN DEDEM MARKE: De weeksluiting van zaterdag 9 november, aanvang 19.00 uur, staat in het teken van “Dankdag”
Voorganger: Ds. A. ten Brinke. Het VDM-vrijwilliggerskoor hoopt haar medewerking te verlenen. Wees welkom.
Basiscatechese/ tienerkerk: Hallo jongens en meiden van groep 7/8 en van het voortgezet. Zondag 3 november is er weer
basiscatechese en tienerkerk. Deze keer in De Antenne. We hopen jullie weer te zien, Julia, Coby en Annet.
Taizé: Dinsdag 5 november gaan we weer de liederen voor de Taizé viering van zondag 17 november oefenen. We zingen
onder leiding van Marjanne Visscher in de kerkzaal van de Antenne. We zingen van 18:45 uur - 19:45 uur. Wees welkom!
Pannenkoekenfeest voor de hele gemeente: Heb je geen zin om te koken of zoek je de gezelligheid? Op dinsdagavond 5
november, 18.00 uur, organiseren wij een pannekoekenfeest voor iedereen die er zin in heeft. Zou je willen komen of
misschien zelfs een aantal pannenkoeken willen bakken, neem dan contact op met Gerda Hofman, Ronald de Jonge, Peter
Lindhout of ds. Karsten van Staveren.
Dankdag 2019: woensdag 6 november is het weer Dankdag voor gewas en arbeid. Evenals andere jaren willen we op deze
dag, mensen van 80 jaar en ouder en chronisch zieken verblijden met een bezoek, een bijbels dagboek en een fruitbakje. Dit
betekent dat er ongeveer 400 fruitbakjes moeten worden rondgebracht. Wie wil ons weer helpen met het rondbrengen? U
kunt de fruitbakjes op dinsdag 5 november tussen 15.00 uur en 17.00 uur en op woensdagmorgen 6 november tussen 9.00
uur en 12.00 uur ophalen vanuit in de consistorie van de Van Dedemkerk. Namens de Diaconie alvast bedankt voor uw hulp!
Brongroep: 7 november komt de Brongroep weer bij elkaar in zaal 2 van de Fontein om 20:00 uur. Informatie kan worden
ingewonnen bij ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425. Geïnteresseerden zijn van
harte welkom.
Wereldmaaltijd: Zaterdagavond 9 november wordt in de Fontein voor de 2e keer in Dedemsvaart de zgn. eettafel gehouden.
Een wereldmaaltijd (dus geen Hollandse pot) gemaakt door een wisselende groep dames die afkomstig is uit o.a. India,
China, Syrië, Somalië etc. etc. en waarvan wij samen met hun kunnen genieten door daadwerkelijk samen met hen aan tafel
te gaan en in gesprek te raken. Er is deze avond een tafelschikking zodat u eens naast en ander aan tafel zit dan dat u
normaal zou doen. Aanvang van de avond is 17.30 uur, inloop vanaf 17.00 uur. De kosten bedragen € 7,50 p.p. U kunt zich
nog tot uiterlijk tot a.s. maandag 17.00 uur opgeven via de intekenlijst in de hal van de Antenne of via tel. 616615 (koster van
Dedemkerk). Voor verder info zie de Samenspraak pagina 10.

Anders kerken: Op 10 november is er weer een Anders Kerken-dienst. Dit keer is het thema van de dienst op
zondagochtend in De Antenne: ‘#doeslief’. Dit is echt een maatschappelijk thema. Face-to-face maar vooral (anoniem) via
social media worden meningen te pas en te onpas, met of zonder kennis van zaken, gedeeld/gespuid. De impact hiervan op
iemands persoonlijk leven kan enorm zijn. Moet/mag alles zomaar gezegd worden? Moet je overal een mening over
hebben/ergens wat van vinden? Heeft het waarde wat je zegt? Ben je je bewust van wat je woorden met een ander (kunnen)
doen? De vrijheid van meningsuiting wordt als een groot goed in Nederland gezien. Maar is er ook aandacht voor de keerzijde
hiervan, namelijk dat mensen gekwetst worden? Ds. Karsten van Staveren zoemt in op dit thema. Bij vrijheid van
meningsuiting hoort namelijk een bepaalde verantwoordelijkheid. De EPN-band zorgt zoals altijd voor de muzikale
begeleiding. De dienst begint om 10.30 uur, maar vooraf is er natuurlijk tijd voor ontmoeting onder het genot van koffie, thee
of fris. Graag tot ziens! Het zou fijn zijn wanneer de mobiele telefoon wordt meegenomen!
Kerk en Israël: Israël, het Joodse volk en het Christelijk geloof. Discussieavond commissie kerk en Israël. Velen bewaren
goede herinneringen aan hun reis naar Israël. Lopen in de voetsporen van Jezus! Maar is het Joodse volk nu nog belangrijk
voor ons geloof? Veel christenen kijken met gemengde gevoelens naar Israël. Op 12 november houden we hierover een
discussieavond. Thema zal zijn, wat kunnen we als gelovige met Israël hebben? Inleider is ds. Bart Trouwborst uit
Nieuwleusen. Hij geldt als een expert op dit gebied en vertelt graag over zijn passie op 12 november,19.30 uur, de Fontein,
Hoofdvaart 5. Welkom!
Uitnodiging Amerikaanse fuif voor sectie Noord-Oost: 15 november een gezamenlijk eten in De Fontein, inloop vanaf
18:00 uur, eten van 18:15 uur tot ca. 20:00 uur. We vragen u om een hoofdgerecht (warm of koud) of nagerecht voor ca. 6
personen thuis te bereiden en mee te nemen. Zelf zorgen wij voor soep vooraf en een kopje koffie/thee ter afsluiting. Maakt u
iets voor 6 personen dan kan dat hieronder aangegeven worden. Diegene die niets mee wil/kan nemen, vragen we een kleine
financiële bijdrage. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Graag vóór 6 november, per mail of telefonisch aan te geven met hoeveel
personen u komt en wat voor gerecht u mee neemt. (hoofd en/of nagerecht) Voor vragen over vervoer kunt u contact
opnemen met uw eigen contactpersoon. Henny Logtenberg 613275 hennylogtenbergborger@gmail.com, Jackie Wieringa
616826 na 18 uur, jackie.wieringa@hetnet.nl Graag zien we u/jullie op 15 november aan tafel!
Doopcatechese: Dopen is het moment waarin wij en onze kinderen de eerste stappen zetten in Gods familie, de kerk. Het is
een kruispunt in je leven waar je laat zien waarom je gelooft en waarom je jouw kinderen deze rijkdom ook mee wilt geven. 17
nov. is de volgende doopdienst in de Antenne. 11 nov, 2 dec. zullen we 2 avonden samen komen in een van de zalen van De
Antenne om 19:30 uur. Aanmelden kan bij ds. Karsten van Staveren, die deze doopdienst ook zal leiden.
Geef extra voor je Kerk: In De Samenspraak van november kunt u meer over de noodzaak voor deze actie lezen en waarom
we het regelmatig bij u onder de aandacht brengen. Kort gezegd: “We vragen om een extra maandelijkse bijdrage aan uw
kerk van gemiddeld € 5,- per gezin of lid”. Wie wat meer kan/wil missen is vrij om er wat bovenop te doen en voor wie het wat
te veel gevraagd is kan het bedrag lager zijn. U moet dit wel geheel zelf inregelen. Kom nu in actie! Onder vermelding van
‘Geef extra voor je kerk’ kunt u een periodieke overboeking maken naar: NL27 RABO 0373 7132 15 t.n.v. CvK Protestantse
Gem. Dedemsvaart i.w. Namens de colleges van kerkrentmeesters.
Muziekprogramma: Dinsdagmorgen a.s. vanaf 10.30 uur kunt u luisteren naar de aanvragen voor de maand november voor
de luisteraars van kerkomroep en kerktelefoon. Het wordt ditmaal gepresenteerd door Ben Harms en de techniek wordt
verzorgd door Aart Prinsen. Verzoekjes voor de maand december kunnen aangevraagd worden bij Janny Prinsen tel.612644
of per e-mail aartprinsen@hotmail.com.
Nieuw slot consistorie: In de toegangsdeur van consistorie van de Van Dedemkerk wordt week 46 (week van 11-17
november) een nieuw slot gemonteerd, het bestaande slot voldoet niet meer. Eenieder die nu een sleutel heeft van deze deur
kan zich per mail melden bij en indien nodig een nieuwe sleutel krijgen. koster.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl

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.)

