Van Dedemkerk

5 februari 2017

De Antenne

Dienst: De Antenne

09.30 uur : ds. K.van Staveren
Dienst van Schrift en Tafel ( lopende viering)
Zingen: NLB 8a: 1,2, ELB 299, ELB 256, Taize 25, NLB
377: 1,2,4,5, NLB 418: 1,2
Lezen: Matteüs 5:14-16, 1 Kor. 2: 1-5
Thema: “Een zwaktebod?”
Collecten: In de dienst: KIA/Werelddiaconaat
Uitgang: PKW

19.00 uur De Fontein: ds. G.B.Huiskamp
Zingen: Ps.91:1,2; NLB 221:1,3; NLB 276:1,3; NLB 395;
NLB 422
Lezen: Genesis 44 en Kolossenzen 1:24-28
Collecten: In de dienst: KIA/Werelddiaconaat
Uitgang: PKW

Dienst: De Fontein

Kindercollecte: Stichting” Mavuvu”
Bloemengroet:
- mevr. G. Bouman-Ballast Schuttevaer 31
Leven uit de Bron voor 12 februari: Matteüs 5: 17-26
Van Dedem Marke: Naast de gebruikelijke weeksluiting op zaterdagavond is er deze zondagmorgen (5 februari) om 10.00 uur
een Avondmaalsviering in Het Baken en niet in De Meent. Wees welkom.
Collecteopbrengst: PKW 29-01-2017 € 430,66 en voor het verjaardag fonds is € 319,05 gestort.
Heilig Avondmaal: Vanmorgen is er in De Antenne een “lopende “ viering en vanavond in De Fontein een “zittende” viering.
Ontmoetingsgroep: Maandag 6 februari komen we o.l.v. ds.J.van Dijk vanaf 20.15 uur weer bijeen in zaal 2 van De Fontein.
Onder Schooltijd: Woensdagmorgen 8 februari komen we vanaf 10.00 uur bijeen bij Jannie Lok, Diepenbrockstraat 19.
Thema: Een kostbare aangelegenheid.
Scholendiensten: Zondag 12 februari is De Groen om 9.30 uur te gast en De Regenboog om 11.00 uur. Beide keren in De
Antenne. Het wordt vast weer heel bijzonder.
Inloopochtend Ontslag en nu? Woensdag 8 februari: Heb je recent ontslag gekregen of ben je al langer werkeloos en lijkt
het je fijn om daar met lotgenoten over te praten? Hiervoor bieden we graag de gelegenheid door een speciale inloopochtend
te organiseren voor mensen die ontslagen zijn. Deze ochtend zal gehouden worden op woensdag 8 februari van 10:00 – 12:00
uur in de Antenne. Loop vrijblijvend bij ons binnen, Dominee Bart Breunesse en twee diakenen zullen u hartelijk ontvangen.
Huiskamertoer wijk Zuid West: Ook dit jaar kunnen we elkaar ontmoeten in de huiskamers. Jezus zei eens: “Waar 2 of 3 in
mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden.” Elk jaar zijn dit waardevolle ontmoetingen. Ik hoop dat jullie ook gezellig
meedoen. U kunt zich op geven bij de sectieleiders, Jan Eijlander, Lenie Boeijenga en Ronald de Jonge of ouderling Gerda
Hofman en ds. Karsten van Staveren. 6 februari om 20:00 uur wijk ZW2, 7 februari om 20:00 uur wijk ZW3, 16 februari om
20:00 uur wijk ZW3, 21 februari om 14.30 uur wijk ZW1, 9 maart om 10.00 uur wij ZW1, 14 maart om 20.00 uur wijk ZW1,21
maart 2017 om 10.00 uur,27 maart 2017 om 20.00 uur: Een avond voor de jongeren/ midden generatie.
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. W e komen op
donderdag 9 februari 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 0523-612425
Zondag 5 februari – Werelddiaconaat collecte: Meer inkomen voor Noord-Molukse boeren. Nootmuskaat is de belangrijkste
inkomstenbron voor meer dan de helft van de bevolking op de Noord-Molukken. Vanwege problemen met een schimmel

hebben boeren in deze Indonesische provincie moeite om een goede kwaliteit nootmuskaat te leveren. Door de slechte
kwaliteit krijgen de boeren nu een lage prijs voor de nootmuskaat. Kerk in Actie draagt al enkele jaren bij aan het organiseren
en trainen van boeren. Op zondag 5 februari collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk
van Swantara. Geeft u ook?
Team Noordwest: Ontmoet elkaar eens anders!!! Voor de gemeenteleden van Sectie Noordwest Wat: Avondje Biljarten
Waar: Biljartzaal naast de Corner. Wanneer: 17 Februari. Hoe laat: 19.30 uur. Kosten biljarten: € 5,-- Drankje(s) zijn voor
eigen rekening. Opgeven kan tot 13 februari bij: Joke Deen tel. 615756. Email: hnsdn87@gmail.com
Psalmen voor Nu: Op 12 februari organiseert de taakgroep leren een avond naar aanleiding van Psalmen voor nu: psalmen in
een modern jasje voor jong en oud. Psalmen in “gewoon” Nederlands begeleidt met een band. De Psalmen voor Nu band zal
in Dedemsvaart optreden en vertellen wat de Psalmen met hen doen en waarom het goed is de Psalmen te blijven
bidden/zingen. Het zal gehouden worden om 19.00 uur tot 20.00 uur in het kerkelijk centrum De Antenne.
Werkgroep Hongarije: De werkgroep zamelt al tientallen jaren gebruikte kleding in welke u kunt brengen bij de familie van
Leussen of fam Zieleman. In het verleden werd deze kleding verkocht in een winkeltje in Kisoroszi, maar door veranderende
omstandigheden gebeurt dit niet meer. Een deel van de kleding komt nu beschikbaar voor daklozen in Boedapest en een
ander deel van de kleding wordt verkocht aan de organisatie Bag2School welke dit weer verkopen in diverse landen in 2e
hands kledingwinkels. De opbrengst hiervan gebruikt de werkgroep voor de ondersteuning van het missiehuis, de school en
kinderopvang in Kisoroszi. In kader van de reis in april wordt er nu een extra inzamelactie gehouden. U kunt uw kleding de
komende weken (in zakken) de deponeren in/bij de gele container in de hal van de Antenne of de Fontein. Kunt u het niet
brengen/meenemen neem dan contact met ons op : wg.hongarije@pkn-dedemsvaart.nl of 06-38890013
Huiskamertour Noord-Oost2: Voor wie zich nog op wil geven voor deze mooie “Delen is Verbinden” bijeenkomsten:
op 20 februari, 7 of 16 maart ‘s avonds of 1 maart ’s middags, er is nog plek!! Je kunt je nog opgeven per mail:
jackie.wieringa@hetnet.nl.
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het maartnummer van De Samenspraak is zaterdag 11 februari om 17.00 uur. U
kunt uw kopij aanleveren per email : de.samenspraak@gmail.com. De tekst graag in een Word bestand in de bijlage
meesturen. U kunt de tekst ook in beide kerken in de daarvoor bestemde bus (De Antenne) of postvakje (Van Dedemkerk)
deponeren. Wilt u in de onderwerp regel de titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?
Vacatures kerkenraad: Komende zomer treden er weer een aantal ambtsdragers af. De kerkenraad is op zoek naar mensen
om de vacatures in te vullen. Er zijn vacatures voor diaken, diaconaal medewerker, ouderling en sectieleiders. Mocht u zin
hebben om een taak in de kerkenraad op u te nemen of kent u iemand die u geschikt acht, laat dan een naam of briefje achter
in de paarse doos in de hal. Mailen mag ook: scriba.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl. Maaike Hiemstra.
De kerkenraad van de Van Dedemkerk zoekt een voorzitter. Gemeenteleden van de Van Dedemkerk kunnen namen van
gemeenteleden, die zij willen voordragen voor deze vacature, schriftelijk inleveren bij scriba Ellen Kok, Anton van der
Horststraat 21 of via de mail: scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl. Dit kan tot 15 februari 2017.
Taizé: Maandag 6 februari gaan we weer Taizéliederen oefenen. We zingen onder leiding van Marjanne Visscher in de
kerkzaal van de Antenne. We zingen van 19.00 tot 20.00 uur. Heb je zin om mee te zingen, je bent van harte welkom!
Huiskamertour Zuid - Oost: Voor wie nog aan wil schuiven bij deze mooie avonden: 6 februari mevr. Gerrits, Beethovenstraat
23; 9 februari fam. Halenbeek, Stegerensallee 13;10 februari fam. Oosterom Stegerensallee 73. Aanvang: 20.00 uur. Opgave
bij Jeltje Nijhuis bhnijhuis@home.nl
Catechesegroep: De catechese van ds. Huiskamp maandagavond 6 februari voor de laatste keer dit seizoen. We hopen
even terug te kijken op wat we gedaan hebben en misschien nieuwe ideeën op te doen voor het volgende seizoen.
Voorbereidingsgroep: A.s. maandag 6 februari gaat het voorbereidingsgroepje voor de dienst van 19 februari niet door i.v.m
het afscheid van ds. Breunesse!
Verzoekplatenprogramma. Dinsdag 7 februari a.s. vanaf 10.30 uur kunt u weer luisteren naar het 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, kunnen voor de volgende maand weer worden aangevraagd bij Janny
Prinsen, tel. 612644of per e-mail bij de koster: 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, De Magnolia 42, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

