Van Dedemkerk

5 november 2017

De Antenne

09.30 uur: Dienst in De Antenne

09.30 uur: ds. G. C van Rheenen, Nagele Zendingsdienst
m.m.v. “Rejoice” uit Hoogeveen
Zingen: NLB 287:1,2,5 ,Lied van het Licht,NLB 967: 1,4,5,6
NLB 838: 1,2 , EL 212
Thema : “Laat je licht schijnen!”
Schriftlezing: Matteus 25: 1 – 13
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA/Zending

19.00 uur: de Fontein ds. J.van Dijk
Zingen: Ps.100: 1, 2, 4; NLB 221: 1, 2, 3; NLB 302: 1, 2; NLB
913: 1, 3 ,4; NLB 791: 1, 3, 4, 5, 6; NLB 340b; NLB 268
Schriftlezing: Schriftlezing: Ruth 1
Thema: “Het glas halfleeg of halfvol”
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA/Zending

19.00 uur: Dienst in de Fontein

Kindercollecte: KIA: Ghana visserij: kinderen uit deze slavernij halen
Leven uit de Bron: zondag 12 november: Matteüs 25:14-30
Collecteopbrengst: 29-10 voor K&S € 397,76 en PKW € 455,43 en voor het verjaardagsfonds € 719,68 gestort
Contactgegevens: ds. Günter Brandorff, 7771 EK Hardenberg, tel. 0523-267119, mob. 06-51558830, e-mail:
brandorffgunter@gmail.com. ds. G. Brandorff zal in week 44 (30-10 t/m 5-11) afwezig zijn i.v.m. vakantie.
Ziekmelding: ds. G.B. Huiskamp. Voor dringende pastorale zaken kunt u zich wenden tot de overige predikanten en
pastoraal werker.
“Hoe doe jij dat?” :Een kring voor de midden generatie. Op de maandagavonden van 6 nov., 13 nov. en 20 nov. waarin we
elkaar de vraag kunnen stellen; “Hoe doe jij dat?”. Het idee is dat we een aantal van onze leeftijdsgenoten vragen naar hun
werk en leven. “Wat geeft ze plezier? Waar lopen ze tegenaan? Hoe werkt hun geloof in het leven van alledag?” Daarna lezen
we met elkaar een verhaal uit de bijbel dat raakt aan hun leven en kijken of God ons iets daarmee zou kunnen zeggen. We
komen om 20:00 uur bij elkaar in de consistorie van de Van Dedemkerk Opgave bij ds. Karsten van Staveren,
dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
Taizé: dinsdag 7 november gaan we weer Taizéliederen oefenen. We zingen van 18.45 - 19.45 uur in de kerkzaal van de
Antenne onder leiding van Marjanne Visscher. Kom je ook meezingen? We oefenen de liederen voor de dienst van 19
november. Verder een oproep aan de jongeren tussen 16 en 30 jaar: Zondag 19 november organiseren we een leuk
middagprogramma speciaal voor jullie rondom het bezoek van de broeders uit Taizé. Kijk even op de
website: www.taizededemsvaart.nl en meld je aan!
Dag van de mantelzorg: Op 10 november is het weer 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 Mantelzorgers verdienen onze aandacht, dank en bemoediging!
Jubileum: Dhr. en mevr. Bennink, De Magnolia 12, 7701 VV Dedemsvaart hopen op woensdag 8 november te gedenken dat
zij 60 jaar getrouwd zijn. Zij vieren dat ’s middags met een receptie voor genodigden. Ook langs deze weg onze hartelijke
gelukwensen en Gods zegen voor de jaren die komen.
Zondag 12 november, binnenlands diaconaat collecte; Kindervakantieweken voor vluchtelingen: Voor vluchtelingen,
asielzoekers en hun kinderen is op vakantie gaan iets bijzonders. Normale vakanties zijn voor hen te duur. Terwijl het – zeker
voor kinderen – erg fijn is om te kunnen spelen en ontspannen en even weg te zijn van alle onzekerheid en de vaak
stressvolle woonsituatie. Daarom biedt VluchtelingenWerk asielzoekers- en vluchtelingenkinderen van 6 tot 18 jaar en
eenoudergezinnen jaarlijks een vakantie aan. Kinderen en jongeren van vluchtelingen- en asielzoekers gezinnen zitten in de
knel. Juist hen ontspanning en spel aanbieden, is een mooie vorm van diaconaal werk. Helpt u mee om deze collecte tot
een succes te maken? Hartelijk dank!
Sirkelslag Kids: Op vrijdagavond 17 nov. vindt er weer een te gekke nieuwe editie plaats van Sirkelslag Kids, het spel voor
groep 7 en 8 tegen kinderen uit heel Nederland! Kijk voor meer info op www.sirkelslag.nl/kids. Plaats; de Meule
Aanvang: 19.30 uur Deelname: gratis. Geef je snel op bij Diana Breukelman 06-57168892 of jdbreukelman@gmail.com zodat
we weten hoeveel teams we moeten aanmelden. Tot dan!!! Voor klas 1 en 2 voortgezet is het 2/2/2018: save the date!
Concert harmonieorkest Jubal: Zaterdag 18 november om 19:30 uur geeft het harmonieorkest van Jubal samen met de
Euphonion Singers uit Wilsum een concert in de Antenne kerk. Het concert staat in het teken van “Classis meets Pop”. Hierbij
worden o.a. nummers als The Rose, One moment in Time en Music gezamenlijk uitgevoerd. De entree is gratis. Komt u ook?

Meet & Greet: zondag 19 november wordt er weer een Meet & Greet dienst gehouden in de Antenne om 9.30 uur. Deze keer
is de voorganger Remco de Zwart, spreker en rapper en voorganger in ParkCity Church in Heerlen. Hij heeft een boek
geschreven: Hartbewaking. Daarin beschrijft hij hoe je, je hart bewaakt tegen schadelijke invloeden en verkeerde keuzes. Zijn
radicale boodschap maakt je bewust van je kwetsbaarheid en helpt je om je kostbaarste bezit te bewaken. Laat je inspireren
en kom gezellig naar deze dienst voor jong en oud.
Afscheid Ds. J. van Dijk: Alle gemeenteleden zijn van harte welkom op de gezellige avond op woensdag 15 november om
20:00 uur in De Antenne, inloop vanaf 19:30 uur. Aan het eind van deze avond kunt u hem en zijn vrouw persoonlijk de hand
drukken.(opgave via de lijsten of mail scriba-vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl. Ook bent u van harte welkom in de
afscheidsdienst op zondagmiddag 19 november om 14:30 uur in de Van Dedemkerk. Tijdens de dienst is er kinderoppas. Als
u het A4tje nog vergeten bent kunt u die bij Moerheimstraat 31 nog in de brievenbus doen.
Kerstverhaal: Beste jongens en meisjes zou je het leuk vinden om ons te helpen? Wij gaan n.l. een filmpje maken over het
Kerstverhaal. Dit filmpje kunnen de mensen in de kerk zien op Kerstavond en op Tweede Kerstdag. Hiervoor zijn we nog
spelers en lezers nodig. We zijn op zoek naar een Jozef, Maria, engelen en herders. Je speelt het dan uit, terwijl iemand
anders voorleest wat je moet doen. Daarom zoeken we ook kinderen die graag voorlezen. Je komt dan niet in beeld, maar je
leest stukjes van het Kerstverhaal voor. Het is voor alle kinderen, die mee willen doen, het maakt niet uit of je bij een kerk
hoort of niet. Als je zelf kleding hebt ,die hierbij past dan zou dat mooi zijn, maar wij hebben ook wel wat.
Maandagavond 13 november om 18.15 uur ben je van harte welkom in De Antenne. We filmen waarschijnlijk tot 19.30 uur.
Wil je meedoen? Stuur dan een mailtje naar: karinvandijk56@gmail.com
Verzoekplatenprogramma: Een programma dat elke eerste dinsdag van de maand vanaf half elf is te beluisteren voor de
luisteraars van kerktelefoon en kerkomroep. Het programma ontstaan in de jaren '80 wordt deze keer gepresenteerd door
Renske Bakker en de techniek word verzorgd door Aart Prinsen. Verzoekjes voor de maand december kunnen alvast weer
aangevraagd worden bij Janny Prinsen tel . 612644.
Commissie Fondsenwerving: Voor het u behulpzaam zijn bij het ontruimen van uw woning en ophalen van overtollige
spullen, houdt de Commissie Fondsenwerving zich aanbevolen. U kunt hiervoor contact opnemen met: Dick Olde 0523638569 of Willem Nijboer 0523-616051
Bereikbaarheid van Dedemkerk/Fontein: Voor het reserveren van zalen voor vergaderingen en bijeenkomsten in de van
Dedemkerk & de Fontein kunt u mailen naar: koster.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl of bellen naar 0523-616615. Dit
nummer is doorgeschakeld naar het mobiele nummer van de koster Henk Zomer. Indien hij de oproep niet direct beantwoord
kan, kunt u de voicemail inspreken en wordt u teruggebeld.
Ontmoetingsgroep: Dinsdagavond 7 november komen we vanaf 20.15 uur bijeen in zaal 2 van De Fontein. Voor de laatste
keer o.l.v. ds. J. van Dijk.
Onder Schooltijd : Woensdag 8 november komen we vanaf 10.00 uur bijeen bij Aly Bontius, Smetanahof 1. We gaan verder
in ons boek “Petrus beter begrijpen” blz.39-41 n.a.v. Lucas 22:31-34. Het is de laatste keer o.l.v. ds. J.van Dijk.
Bijbelkring: Donderdagmorgen 9 november komen we vanaf 10.00 uur o.l.v. ds. J.van Dijk bijeen in De Fontein. Het wordt
een “gezellige” afscheidsmorgen met een lunch na afloop.
Instructieavond Huiskamer Tour: Donderdag 9 november organiseert de Taakgroep Pastoraat een instructieavond voor de
medewerkers aan de komende Huiskamer Tour. We beginnen om 20.00 uur in zaal 1 van De Fontein.
Doopdienst: Op 3 dec. zal er weer de gelegenheid zijn om je kind te laten dopen of zelf gedoopt te worden. Het is goed en
gezellig om met andere ouders in gesprek te zijn over God, het geloof en de doop. Daarom zullen er de
voorbereidingsavonden zijn op donderdag 23 en 30 nov. Op 12 dec. zullen we met elkaar terugkijken op de doopdienst. Je
kunt je aanmelden voor deze avonden 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 of schriftelijk bij René Grijsen, De Magnolia 42, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

