De Antenne

4 februari 2018

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds. G.M.Arends De Krim
Dienst van Schrift en Tafel ( lopend )
Zingen: Ps 146: 1,3,5, EL 203,Lied van het Licht, Ps.96: 4,5,
EL 341,NLB 653: 1,2, EL 364, NLB 315
Schriftlezing: Ps.96: 1 t/m 10 en Jes. 6: 1 t/m 5
Thema: “Waarom gaan we naar de kerk?”
Collecten: in de dienst: KIA/Werelddiaconaat
bij de uitgang: PKW

09.30 uur: dienst in De Antenne

19.00 uur: Dienst in De Fontein

19.00 uur: De Fontein: ds. J.de Haan Ommen

Dienst van Schrift en Tafel ( zittend )
Zingen:
Schriftlezing:
Thema
Collecten: in de dienst: KIA/Werelddiaconaat
bij de uitgang: PKW
Kindercollecte: 1e kwartaal 2018 - Ronald Mc Donald fonds
Leven uit de Bron
Van Dedem Marke: Deze zondagmorgen is er om 10.00 uur een Avondmaalsviering in Het Baken. Voorganger: ds. A. ten Brinke
Collectes: 28-01 PKW € 396,66 dit is incl. € 148,06 van de opendeurzangdienst ,K&S € 206,97 en kindercollecte € 180,70
Open Kring: Dinsdag 6 februari komen we weer bij elkaar als Open Kring. De morgengroep begint om 9.30 uur en we sluiten af om
11.30 uur. De avond bijeenkomst begint om 19.30 uur en we eindigen om 21.30 uur. Beide groepen komen bij elkaar in
“De Antenne”. Een ieder is van harte welkom.
Deelnemers aan de catechisatie op donderdag: de Antenne: De Meule 1. De catechisatie wordt gegeven door Dinet van de
YMCA ( Dinet@ymca.nl). De jeugd van 12/13 jaar wordt om 18.30 uur verwacht; De jeugd van 14/15 jaar om 19.45 uur in dezelfde
locatie. Wij sturen de ouders en de jeugd een korte samenvatting van wat op de avonden besproken is. Afmelding: Wanneer 1 van
de deelnemers niet kan, gelieve dit vooraf aan Dinet te mailen/melden. De volgende data waarop we samen komen zijn, 1-2; 8-2;
15-2 ; 22-2; 1-3 voorjaarsvakantie; 8-3; 15-3 en 22-3 de afsluiting.
Vacatures: In mei ontstaan een aantal vacatures voor ambtsdragers, diaconaal medewerkers, sectieleiders, taak- en werkgroepleden. Omdat we op dit moment nog niet gefuseerd zijn moet er binnen elke taakgroep een evenwichtige verdeling zijn tussen leden
van de Antenne en Van Dedemkerk. Wij vragen u mee te denken over de invulling hiervan. Er liggen formulieren achter in de kerk,
daarop kunt u aangeven wie u geschikt acht voor 1 van de bovengenoemde taken. U kunt de formulieren deponeren in de (paarse)
doos in de hal. U kunt ook namen doorgeven via scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl Doorgeven van namen in de paarse
doos kan t/m zondag 4 februari. Via de mail kan dit natuurlijk altijd. De kerkenraad hoopt op een grote inbreng van namen.
Vragenuurtje: De kerkenraad vindt het belangrijk dat het voor gemeenteleden duidelijk is welke weg we zijn ingeslagen en dat er
duidelijke antwoorden worden gegeven op vragen die er misschien leven. Daarom is voorafgaande aan de
moderamenvergaderingen gelegenheid om vragen te stellen aan enkele leden van het moderamen en de kerkenraad. De
eerstvolgende kans is op woensdagavond 7 februari van 19.00 tot 19.45 uur in de Antenne.
Toneelavonden 9 en 10 februari 2018 in "De Antenne": "Iesvereniging Kris-Kras" een blijspel in drie bedrijven door Harm
Dijkstra. Toegangsprijs: incl. koffie/thee/ranja + koek bij binnenkomst, voorverkoop: € 10,00 (kinderen t/m 12 jaar € 2,50) start op 5
februari (niet eerder) in "De Antenne" tussen 19.00 en 20.00 uur. Daarna bij koster Bert ten Brinke in De Antenne.
Kaarten aan de zaal € 12,50 (kinderen t/m 12 jaar € 3,00).
Schoonmaak van Dedemkerk: Na de vele diensten in de afgelopen maanden is de kerk toe aan een stevige schoonmaakbeurt.
Wie helpt op dinsdag 13 februari een ochtend mee om te poetsen, vegen en stofzuigen? Vele handen maken licht werk. We
beginnen om 08.30 uur met een lekkere kop koffie en stoppen rond het middaguur. Voor de inwendige mens wordt deze ochtend
goed gezorgd. De koster ziet u aanmelding graag tegemoet, dat kan via mail; koster.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl,
telnummer 616.615 of persoonlijk. Neemt u zelf even een emmer en evt een stofzuiger mee?
Dringende oproep t.b.v. verjaardagfonds: Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen, die ons willen helpen bij het brengen en/of
ophalen van de enveloppen voor het verjaardagfonds van onze beide kerken. Met ingang van maart 2018 komt er opnieuw een wijk
vacant. Het betreft nu de straten: Baron van Dedemlaan, De Tjalk 1 t/m 47, Judith van Marlelaan, Mr. Zacharias Tijllaan.
Wilt u helpen? Geef u dan zo spoedig mogelijk op via Derk Zwiers. Tel. 0523-614123 of per mail
kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl.
Yentil avond: Op 14 februari gaan we naar “De Makelij” aan de Julianastraat 75. Even voor 20.00 uur verzamelen we ons bij de
ingang, want om 20.00 uur staat de koffie klaar. Het beloofd een interessante en afwisselende avond te worden! Neem gerust een
vriendin of buurvrouw mee. Natuurlijk zijn ook nieuwe leden welkom! O ja, vergeet je portemonnee niet want er staan veel leuke
spullen…..

Opgave Hongarije reis 2018: Vanaf zaterdag 28 april t/m 5 mei gaan we weer voor 1 week naar onze zustergemeente in Kisoroszi,
Wie gaat er mee? Het wordt een superleuke week.. ontmoetingen... uitdagingen.. eten aan de Donau, voor jong en oud.
Er kunnen maximaal 32 mensen mee. Eigen bijdrage is €200,--. Aanmelden kan tot 1 maart op wg.hongarije@pkn-dedemsvaart.nl
Bestelling huispaaskaarsen 2018: In de hal van de Van Dedemkerk, de Fontein en De Antenne liggen bestellijsten voor de

huispaaskaarsen klaar van zondag 4 februari tot en met zondag 25 februari a.s. Wanneer de bestelling binnen is, kunt u de
kaarsen in “De Antenne” bij de koster afrekenen en afhalen. U wordt gebeld/gemaild wanneer de kaarsen binnen zijn.
Voor verdere vragen kunt u terecht bij Ria Smit, tel. 615504 of via mailadres riasmit1@gmail.com.
40 dagen boekje: Dit jaar hebben we als thema gekozen voor “Onvoorwaardelijk Liefde”. Mede door uw financiële bijdrage voor dit
boekje en door de opbrengst van de spaarbusjes, proberen we dit jaar 6 projecten financieel te ondersteunen. Zie bladzijde 2 van
het boekje. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar moeders wereldwijd. Als moeder wil je maar 1 ding voor je kind: een veilige plek
om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. We gaan op weg naar Pasen. We laten ons inspireren door het
voorbeeld van Jezus ,die Zijn onvoorwaardelijke liefde deelde. Wij vragen een vrijwillige bijdrage voor dit boekje van € 1,50. Dit kunt
u deponeren in de busjes bij de uitgang. Deze opbrengst is ter dekking voor de gemaakte kosten en het meerdere gaat naar de
project die in het boekje worden beschreven. Wij wensen u veel leesplezier.
Taizé: Taizé zingen is voor de maand februari verplaatst naar dinsdag 13 februari. We oefenen Taizéliederen 2,3 of 4-stemmig
afhankelijk van de deelname. Heb je ook zin om mee te zingen? Je bent welkom in de Antenne. We zingen van 18.45 - 19.45 uur.
Huiskamertoer:
sectie NO-1 dinsdagmiddag 20 febr. 14.00 uur , dinsdagavond 27 febr. 20.00 uur, maandagavond 12 mrt. 20.00 uur,
donderdagavond 22 mrt. 20.00 uur. Opgave voor 13 febr. bij: Henny Logtenberg, tel. 613275 e-mail: f.logtenberg@kpnplanet.nl
sectie NO- 2: maandagavond 19 februari, dinsdagmiddag 20 februari, woensdagavond 7 maart, en donderdagavond 15 maart.
Opgave bij Jackie Wieringa : 616826 (na 18 uur) email: jackie.wieringa@hetnet.nl
sectie NO- 3: woensdagavond 7 februari, donderdagavond 15 februari en dinsdagmiddag 20 februari.
Opgave bij Leny Nijboer: 616051 email: leny.nijboer@gmail.com
Bijbelkring Noord Oost: De Bijbelkring van de wijk Noordoost komt voor de tweede keer van dit jaar samen met Desiree Prins op
maandagmorgen 5 februari om 10 uur. We gaan dan verder met het Johannesevangelie. Dit keer denken we na over verwachtingen,
van onszelf, van Jezus en van zijn discipelen. Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben gehad; wees toch van harte welkom!
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 8 februari 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
Voorbereidingsgroep Stille Week: In de afgelopen jaren hebben we altijd een groep gehad ,die met elkaar de Stille Week heeft
voorbereid. Ook dit jaar zouden we dit weer willen doen. Juist ook omdat de meesten na jaren van inzet, begonnen zijn aan andere
taken, zou het mooi zijn als er nieuwe mensen zich zouden aanmelden. Vind je het leuk om na te denken aan de Stille Week en
vorm te geven aan de vieringen meld je dan aan bij ds. Karsten van Staveren
Verzoekplatenprogramma: Dinsdag 6 februari vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma voor de
luisteraars van kerktelefoon of internet: www.kerkomroep.nl. gepresenteerd door Ben Harms. Verzoekjes, een groet of een felicitatie,
kunt u voor de volgende maand weer aanvragen bij Janny Prinsen, tel. 612644 of per E -mail bij aartprinsen@hotmail.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.)

