De Antenne

04 september 2016

09.30 uur: koffie
10.00 uur: ds. B.G. Breunesse en ds. K van Staveren
Startzondag

Van Dedemkerk

09.30 uur: dienst in De Antenne

Liturgie:
Zingen, Ps. 107 vers 15 en 16; Lied 679 (Hemelhoog); Lied
687 (Hemelhoog); NLB 838 vers 1 en 4; Lied 398 (ELB).
Lezen, Matteüs 5: 1-16.
Collecten: In de dienst: Plaatselijk Kerkenwerk
Bij de uitgang: kindercollecte Boeren in Ethiopië

19.00 uur: dienst in De Fontein

19.00 uur De Fontein: ds. B.G. Breunesse
Liturgie:
Zingen, Ps. 86 vers 4 en 5; NLB 313 vers 1, 2 en 4; NLB
361 vers 1-5; Lied 371 (ELB); NLB 908 vers 1, 2 en 7; NLB
912.
Lezen, Lucas 14: 25-35; Filemon: 1-20
Collecten: In de dienst: Plaatselijk Kerkenwerk
Bij de uitgang: kindercollecte Boeren in Ethiopië

Kindercollecte: Boeren in Ethiopië

Collecteopbrengst 28- 08: Plaatselijk Kerkenwerk: € 452,98 dit is incl. € 120,25 van de opendeur dienst; K&S – Diaconie
€ 379,75.
Oproep voor nieuwe leden uit de Van Dedemkerk voor de taakgroep Vieren: We zijn op zoek naar nieuwe leden voor de
taakgroep Vieren. Mensen die enthousiast mee willen helpen met verschillende aspecten van de organisatie en invulling van
kerkdiensten. Wie gemotiveerd is om lid te worden van de taakgroep of hier meer informatie over wil hebben mag een mail
sturen naar scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl.
Verzoekplatenprogramma: Dinsdag 6 september a.s. 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 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.
Soos: De Soos begint D.V weer te vergaderen op dinsdag 6 sept. 2016 om 14.00 uur.
In de koffiekamer van de Antenne. Iedereen is van harte welkom.
Toerusting Pastoraat: Dinsdag 6 september is er vanaf 19.30 uur in de Antenne een toerustingsavond voor alle medewerkers
in het pastoraat: ouderlingen, sectieleiders, contactpersonen, kerkaktief. Dhr. Joh. Smit uit Hardenberg was werkzaam op
Windesheim in Zwolle als docent Communicatie en Gespreksvoering. Naast de gebruikelijke koetjes en kalfjes kunnen er in
een gesprek (soms onverwacht) ook andere zaken op tafel komen. Hij vertelt hoe we daar mee om kunnen gaan. In moeilijke
termen: het gaat over de kunst en kunde van het pastorale gesprek. Wij gaan daar ook praktisch mee aan de slag. Deze avond
is als het ware een vervolg op de voorgaande toerustingsavond, waarop we met rollenspel hebben geoefend. Neem vooral de
informatie mee die u thuis al gekregen hebt. Op het eerste gezicht lijkt het pittige lectuur, maar gaandeweg de avond zal alles
veel duidelijker worden. We hopen dan ook velen te mogen begroeten. Een avond als deze versterkt ook de onderlinge band.
We beginnen met een kop koffie/thee.
Inschrijfavond jeugdclubs: Zondag 4 september is het startzondag. Dit betekend dat ook de clubs weer gaan beginnen! We
houden de inschrijf avond op maandag 12 sept. van 18.30 uur tot 19.30 uur in het kruispunt. De kinderen die al op club zaten
krijgen persoonlijk bericht, maar houd jij ook van knutselen en spelletjes? Kom naar de inschrijf avond en doe mee! Graag tot
snel groetjes de clubleiding.

Team Noordwest: Op dinsdag 13 september gaan we onze eerste vergadering van het seizoen houden om het pastorale werk
weer vorm te geven. Vanaf 19.30 uur in de Antenne. Tot dan! ds. Gerrit Huiskamp
Yentil: Op woensdag 14 september is de startavond van Yentil. Het wordt een sportieve en kunstzinnige avond. Wij
vertrekken, per fiets om 19.00 uur vanaf De Antenne. Wil je mee? Geef je dan op bij Jeannette Noordegraaf, tel.0523-676215
Tabitha: Op donderdag 15 september om 14.30 uur in De Fontein begint Tabitha aan het nieuwe seizoen. De invulling wordt
samen gedaan en de middag wordt afgesloten met een etentje van 17.00-17.45 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom!
Dopen: De eerstvolgende gelegenheid om te dopen is op 18 september a.s. in de Antenne. In deze dienst zal Lisa Post, De
Magnolia 29 worden gedoopt. Wanneer ook jullie je kind(-eren) wilt laten dopen neem dan even contact op met ds. Bart
Breunesse (tel. 234818) of dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl

Taizé: Op zondag 18 september 2016 is er tijdens de avonddienst in De Antenne, aan de Wilhelminastraat 3 in Dedemsvaart,
een gebedsviering in de stijl en de sfeer van Taizé. De viering is een meditatieve dienst waarin liederen, gebed en stilte
centraal staan. Het thema van deze dienst is: ‘Zend uw licht en uw waarheid, God, laten zij mij geleiden’ De kerk is open vanaf
18.30 uur en de viering begint om 19.00 uur. Wees welkom! Wil(t) jij/ u meer informatie over Taizé in Frankrijk of Taizé in
Dedemsvaart? Mail of bel dan naar het secretariaat van de werkgroep Taizé; Marthilde Visscher, 0523-616815,
taizededemsvaart@gmail.com
Bijbelkring ds. Karsten van Staveren: 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 het prachtige boek van de Psalmen. Vanaf 27
september komen we om de twee weken bij elkaar in de consistorie van de van Dedemkerk om 09.45 uur. Opgave 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. 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

Kopij voor de Nieuwsbrief, bij voorkeur digitaal, kunt u via e-mail pkn.nieuwsbrief@gmail.com aanleveren vóór woensdag 18.00 uur
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