De Antenne

4 november 2018

9.30 uur: Dienst in Van Dedemkerk

Van Dedemkerk

09.30 uur : majoor W. Wubbema, Hoogeveen, Zending
zondag, m.m.v. koor Saron, Elburg
Liturgie:
Thema:
Schriftlezing:
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: K&S/Zending

19:00 uur: Dienst in De Fontein

19.00 uur: ds. L. van Rikxoort, Heemse
Liturgie: Ps.98:1,4, Lied 775, Ps. 89:6, Lied 748: 1,2,3,4.5,
Lied 769:1,4,6, Lied 422
Schriftlezing: Mattheüs 25: 31-40, Openbaring 20:11-15
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: K&S/Zending
________________________________________________
19.30 uur : 7 november, Dankdag, ds. G. Zijl, Lemele

_________________________________________________
19:30 uur: Dienst in van Dedemkerk

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: K&S/Diaconie

Kindercollecte: 4e kwartaal 2018: Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Accra - Ghana
Collecteopbrengst: 28-10 K&S € 406,89 en PKW € 492,11 dit is incl. € 170,69 opendeur dienst
Vandaag is het de ‘Dag van de mantelzorg’. Daarom staan er op deze zondag weer rozen klaar om aan een mantelzorger te
geven. Na de dienst kunt u een roos meenemen en bezorgen bij een mantelzorger bij u in de straat, buurt of familie. Geef ze
een roos, want MANTELZORG DOEN WE SAMEN!!
Dankdag collecte: De collecte in de dankdag dienst van 7 nov. en in Anders Kerken dienst van 11 nov. is bestemd voor
Sulawesi. De ramp is verdwenen van de voorpagina's maar voor de mensen daar, is het leed nog lang niet voorbij.
Er is nog veel hulp nodig. Kerk in Actie zorgt voor de juiste besteding van opbrengst van deze collectes.
VAN DEDEM MARKE: Zaterdag 10 november om 19.00 uur staat de weeksluiting in De Meent in het teken van “Dankdag”.
Voorganger is ds. A. ten Brinke en het VDM-vrijwilligerskoor hoopt haar medewerking te verlenen. Wees welkom.
Taizé: Dinsdag 6 november is er weer gelegenheid om samen de Taizéliederen te oefenen voor de viering van 18 november.
Heb je tijd en zin om mee te zingen? Je bent van harte welkom in de kerkzaal van de Antenne. We zingen van 18.45 -19.45
uur.
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. We komen donderdag 8 en 22 november 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
Spreekuur: november en december. Vooraf aan het moderamen is er maandelijks een spreekuur voor de gemeente. Het
spreekuur van 7 november valt samen met Dankdag. Daarom is het spreekuur om 18.45 uur in De Fontein. Vooraf aan de
kerkdienst die om 19.30 uur start. Op woensdag 5 december gaat het spreekuur i.v.m. het sinterklaasfeest niet door.
Dankdag 2018: Op woensdag 7 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 veel fruitbakjes moeten worden rondgebracht. Wilt u ons weer helpen met het rondbrengen? U
kunt de fruitbakjes op dinsdag 6 november tussen 15.00 en 17.00 uur en op woensdagmorgen 7 november tussen 9.00 en
12.00 uur ophalen vanuit de consistorie van de Van Dedemkerk. Namens de Diaconie alvast bedankt voor uw hulp!
KKR vergadering: Tijdens de KKR vergadering van 17 oktober zijn de werkplannen/beleidsplannen besproken van
verschillende taakgroepen. Sommige plannen moeten nog worden aangepast zodat ze op de GKR vergadering van november
kunnen worden vastgesteld. Afgevaardigden van de Van Dedemkerk hebben akkoord gegeven voor extra uitgaven voor
schilderwerk. Ook het contract van de koster is besproken. Visitatoren hebben in november 2 avonden gepland, waarop ze
gesprekken voeren met de gemeente leden die zich daarvoor hebben opgegeven. Ook is er gesproken hoe we inhoud gaan
geven aan de gemeente avond op 28 november.

Anders Kerken 11 november: Op zondag 11 november wordt in De Antenne weer een Anders Kerken-dienst gehouden: de
eerste van dit seizoen. Het thema is: ‘Fijne ZINdag’. Zingeving is wat mensen nodig hebben – zonder zingeving overleven we
niet (?). We zoeken en streven naar geluk, maar dat kan niet een doel in zichzelf zijn. Geluk is een bijproduct van het zoeken
en streven naar iets en dat stapje voor stapje dichterbij zien komen. Zingeving is dus nodig – maar hoe doen we dat, hoe
geven we zin aan ons leven en wat is de plaats van God in al dat zoeken? Met dit soort gedachten gaan we ons bezig
houden. Ds. Wouter Moolhuizen gaat voor in de dienst en 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 en fris. Graag tot
ziens!
Zondag 11 november 2018 – Binnenlands diaconaat collecte; Perspectief voor (ex)gedetineerden. Veel gevangen
willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit op eigen kracht te doen.
Exodus, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen bij het werken aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Ze
kunnen terecht in een van de elf Exodushuizen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken,
relaties en zingeving. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Exodus en andere diaconale
projecten in Nederland. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Ontmoetingsgroep: De ontmoetingsgroep komt op maandag 12 november om 20.15 uur voor de tweede keer dit seizoen
bij elkaar. We zijn een groep van jong werkende ouders. Dit seizoen lezen we het boek: "Mensen van de weg- tien
levensvragen spiegelen aan Jezus’ leven" en gaan we met elkaar in gesprek over hoe wij onze levensweg (willen)
bewandelen. Ben je geïnteresseerd of wil je een keer een avond langskomen, dan ben je van harte welkom. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met Henriette Emmink (henriette1983@hotmail.nl) of Irene van Staveren
(irene1975@live.nl). Zij kunnen je dan ook het adres doorgeven waar we 12 november bij elkaar komen.
God in de supermarkt. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten we vanavond? Op uitnodiging van Yentil, komt
'God in de supermarkt' op 14 november naar De Antenne in Dedemsvaart. Vanaf 19:30 uur is de inloop en we starten om
19:45 uur. De toegang is vrij, wel wordt er een collecte gehouden. Belangstellenden zijn na opgave van harte welkom!
Opgave bij Janettezwiers@gmail.com. Ook mannen zijn van harte uitgenodigd! Voor meer
informatie www.godindesupermarkt.nl
Commissie Kerk en Israël organiseert op donderdag 15 november de tweede spreker van dit seizoen, nl. de heer Arjen
Lont. Hij is sinds 2016 honorair consul voor Israël in de 4 noordelijke provincies. In die functie probeert hij bruggen te bouwen
tussen Israël en Nederland. Maar hij heeft ook veel te melden over de profetische tijd waarin wij leven. Leg de krant naast de
Bijbel en we zien hoe in onze tijd vele profetieën voor onze ogen vervuld worden, met name in Israël. Donderdag 15
november 2018, 19.30 uur (koffie klaar om 19.15). Locatie De Fontein, Hoofdvaart 7, Dedemsvaart.
Interkerkelijke vrouwenavond: Op woensdag 21 november wordt er een interkerkelijke vrouwenavond georganiseerd in de
Immanuelkerk, Dedemsvaart. Inloop is vanaf 19.00 uur, start programma is om 19.30 uur. Het thema van deze avond is
‘Loslaten’. De spreekster is Karin The uit Zuidwolde. Namens de interkerkelijke vrouwengroep Dedemsvaart/Balkbrug van
harte welkom! Wij zijn op zoek naar vrouwen die interesse hebben om 2 keer per jaar deze avonden of ochtenden mee te
helpen organiseren. Interesse? Mail Corien Deen, corien@ live.nl
Activiteitencommissie NW 3: Zaterdag 24 nov. is het weer zover. We gaan weer biljarten. Aanvang half 8. Wie zin heeft kan
zich opgeven bij Joke Deen. Tel. 615756 of hnsdn87@gmail.com. We hopen u gauw te ontmoeten.
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 Ben Harms. Verzoekjes, een felicitatie, een bemoediging of een lied dat
u graag eens wilt horen kunnen aangevraagd worden bij Janny Prinsen op tel: 612644.

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.)

