De Antenne
09.30 uur: dienst in de Van Dedemkerk

4 december 2016

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds. G.B. Huiskamp
Dienst van Schrift en Tafel, zittend
Liturgie: Ps. 97: 1,6; NLB 462; projectlied 1 en 2; NLB 741:
1,2 en 3; NLB 321; ELB 376: 1 en 2; NLB 444; NLB 158: 2
en 3. Schriftlezing: Matteüs 3: 1-12
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Diaconie

19.00 uur: dienst in de Fontein

19.00 uur - de Fontein: ds. Karsten van Staveren
Dienst van Schrift en Tafel, zittend
Liturgie: NLB 439: 1 en 2; NLB 466: 1 en 3; NLB 158a: 1
en 2; NLB 456b: 1, 4 en 5; NLB 441: 1,4 en 5; NLB 506: 1,3
en 4. Schriftlezing: Matteüs 3: 1-12-16
Thema: Toegeven dat je fout zit
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Diaconie

Kindercollecte: Kindertehuis Mpigi Uganda
Van Dedem Marke: Naast de weeksluiting op zaterdagavond is er op zondag 4 december om 10.00 uur een Avondmaalviering
in De Meent. Voorganger is ds. M. Oostenbrink. Wees welkom!
Collecteopbrengst 27-11: K&S voor kindertehuis Mpigi Uganda: € 491,65; PKW: 616,79 (incl. € 124,20 opendeurdienst)
Dopen: Zondag 11 december zal Hidde Meijer, Verlengde Zestiende Wijk 4 gedoopt worden om 9.30 uur in de Van
Dedemkerk.
Huwelijksinzegening: Op 9 december zal het huwelijk kerkelijk worden ingezegend van Jeroen Kosse en Laura KosseBatterink, de Praam 40 in Dedemsvaart. De dienst is in de Reestkerk te Oud-Avereest om 15.00 uur.
Dopen: De eerstvolgende doopdienst wordt gehouden op 15 januari 2017 in De Antenne. Er zullen in 2017 nog 3
gelegenheden gegeven worden om te (laten) dopen. Ter voorbereiding van die eerste doopdienst nieuwe stijl, kunnen ouders
die willen laten dopen contact met ds. G.B. Huiskamp opnemen. Voorafgaand aan die doopdienst worden de
voorbereidingsavonden gehouden op woensdag 14 december en dinsdag 3 januari 2017. Een evaluatie en gesprek over
geloofsopvoeding volgt dan ná de doopdienst, op 25 januari 2017.
Open kring: Op dinsdag 6 december komen beide groepen van de open kring weer bij elkaar. De morgengroep vanaf 9.30 tot
11.30 uur. De avondbijeenkomst vanaf 19.30 tot 21.30 uur. Beide in De Antenne.
Verzoekplatenprogramma: Dinsdag 6 december a.s. vanaf 10.30 uur kunt u weer luisteren naar het maandelijkse
verzoekplatenprogramma. Het is voor de luisteraars van de kerktelefoon of internet te ontvangen via www.kerkomroep.nl en
wordt deze keer gepresenteerd door Ben Harms. Verzoekjes, een groet of felicitatie kunt u voor de volgende maand alvast
weer aanvragen bij Janny Prinsen, tel. 12644 of per e-mail bij de koster, koster.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl.
Bijbelkring: Donderdag 8 december komen we o.l.v. ds. J. van Dijk weer bij elkaar rond het boek Openbaring. We beginnen
om 10.00 uur in zaal 1 van De Fontein met koffie.
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. We komen op
donderdag 8 december bij elkaar in de consistorie van de Van Dedemkerk om 9.45 uur. Informatie kunt u inwinnen bij ds.
Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of tel. 612425.
Afwezigheid ds. Karsten van Staveren: Vrijdag 9 december is ds. Karsten van Staveren afwezig i.v.m. een studiedag.

Kerst an de Voart: Ook dit jaar willen we op 10 december a.s. vanaf 12.00 uur als geloofsgemeenschap weer aanwezig zijn
op Kerst an de Voart om daar het evangelie van Kerst uit te beelden. We zijn nog op zoek naar baby’s voor in de stal
(ongeveer een uurtje). Er is er slechts één aangemeld…. En enthousiaste mensen die mee willen doen omdat zij dit ook
belangrijk vinden. Info en opgave bij ds. Bart Breunesse, dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl.
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het januarinummer van De Samenspraak is zaterdag 10 december om 17.00 uur.
S.v.p. uw kopij voorzien van uw naam en telefoonnummer, zodat we in geval van vragen contact met u kunnen opnemen. U
kunt uw kopij aanleveren per email via de.samenspraak@gmail.com. De tekst graag in een Word bestand als bijlage
meesturen. U kunt de tekst ook in beide kerken in de daarvoor bestemde bus (Antenne) of postvakje (Van Dedemkerk)
deponeren. Wilt u in de onderwerpregel de titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?
Bezoekdienst Kerkactief: De medewerk(st)ers van de Bezoekdienst Kerkactief kunnen de Kerst echo’s woensdagmorgen
tussen 9.30 en 11.30 uur ophalen in het Kruispunt.
Meet en Greet: Op 11 december houden we een speciale Meet en Greet dienst. We maken er een top 2000 kerkdienst van.
Hiervoor willen we graag weten welke liederen voor jou betekenis hebben. Jouw top 3 kun je doorgeven op de
Facebookpagina van Kerk en Jeugd Dedemsvaart. Daar staan ook de nummers waar je uit kunt kiezen. Stem je mee?
Gemeenteavond van 30 november jl.: Afgelopen woensdag hadden we een gemeenteavond in de Antenne met als titel:
Pastoraat in de samenleving. Op deze gemeenteavond waren ongeveer 130 personen aanwezig. De kerkenraad was blij met
deze opkomst. Tijdens deze avond heeft mevr. J. Span ons verteld over hoe pastoraat in de toekomst kan functioneren,
waarbij we het goede behouden en daarbij blijven omzien naar elkaar. Samen gaan zoeken naar de mogelijkheden die de
toekomst ons biedt. Hierover hebben we in kleine groepen met elkaar gepraat. Uitgebreid verslag in de Samenspraak van
januari.
Vrijwilligers gezocht voor het SPAT team: Sinds 2015 beschikt de PKN Dedemsvaart over een eigen geluidsinstallatie om
bands te begeleiden en ondersteunen. Deze wordt gebruikt bij diverse diensten zoals Anders Kerken, Meet en Greet en
Eigenwijzz diensten. Het beheer van de installatie valt onder het SPAT (Special Audi Team). Voor het opbouwen, afbreken en
bedienen van de installatie is het SPAT op zoek naar vrijwilligers. Het opbouwen gebeurt meestal op zaterdag of een avond
voorafgaand aan de dienst. Lijkt het je leuk om tijdens de diensten het geluid te regelen of om mee te helpen met het
opbouwen/afbreken stuur dan een berichtje naar: Robert Visscher, robert.visscher28@gmail.com.
Gezocht: Incomplete puzzels! Voor de kerkdienst van 2e Kerstdag zijn we op zoek naar puzzelstukjes. Heeft u puzzels die niet
meer compleet zijn? Dan kunt u ons heel blij maken. We willen hiervan een mooi presentje knutselen voor bezoekers van deze
dienst. Het formaat van 3 bij 4 centimeter is het meest geschikt, maar we zijn blij met alle soorten en maten. U kunt de stukjes
inleveren bij familie van der Galiën, Zwiersstraat 23. Alvast bedankt!
Nieuwe bankrekeningnummers:
NL70FVLB0226122344 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w.
NL17FVLB0226122425 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. inzake Zending –
NL73FVLB0226122387 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. inzake Evangelisatie
NL97FVLB0227073622 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. inzake Hongarije.
De oude bankreningnummers zijn na 31 december 2016 niet meer bruikbaar! Indien u een gift overmaakt, waar de
commissies u heel dankbaar voor zijn, graag vermelden waarvoor het is bestemd. Dit maakt het voor de penningmeesters
makkelijker om de bijdrage juist te boeken en te besteden. Alvast bedankt, taakgroep K&S.
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.)

