Van Dedemkerk
09.30 uur: Dienst in De Antenne

06 januari 2019

De Antenne

09.30 uur: ds. J. Zondag
Liturgie: ELB 17, Lied 520: 1-6, Lied 496, Lied 340b, Lied
871
Schriftlezing: Micha 6:6-8, Mattheüs 4:1-12
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Diaconie

19.00 uur - De Fontein: ds. G.A. Trouwborst

19:00 uur: Dienst in De Fontein

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Diaconie
Kindercollecte: 1e kwartaal 2019: Een jaar lang groente en aardappelen voor gezinnen in Armenië, Albanië en Moldavië
Collecteopbrengsten:
25 en 26 dec. PKW € 770,83 en K&S € 561,71
Kerst zangdienst 23 dec. € 872,68
Kerstnachtdiensten 24 dec. € 1358,19
30 en 31 dec. PKW € 543,48 en K&S € 429,13
01 jan. PKW € 55,25 en K&S € 49,12
Kindercollecte € 40,39
Verjaardagsfonds € 712,67
Vacatures kerkenraad: Binnen de kerkenraad zijn verschillende vacatures te verwachten en er zijn nog openstaande
vacatures. Graag willen wij u als gemeenteleden in de gelegenheid stellen om namen in te dienen voor mogelijke kandidaten
of u zelf als kandidaat beschikbaar te stellen. Deze namen kunt u doorgeven aan de scriba Ellen Kok, Anton van de
Horststraat 21 of via scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl.
Oliebollenactie: Afgelopen maandag zijn 2400 kniepertjes, 34 arretjescakes en ruim 3800 oliebollen verkocht. Het was
tijdens het ophalen een heel gezellig samenzijn van de ophalers en de verkopers. Veel mensen maakten van de gelegenheid
gebruik om onder het genot van een oliebol en een kopje thee/koffie elkaar te spreken. En tussendoor werden de bestelling
gezocht en afgerekend. Uiteindelijk is de totale opbrengst € 1976,50 geworden. Ten opzichte van vorig jaar is dat ruim € 500
hoger! Een fantastisch resultaat, dat behaald is dankzij alle vrijwilligers/de koster, die onvermoeibaar urenlang hebben
gebakken en/of koekjes hebben verkruimeld (voor de arretjescake), koffie/thee hebben gezet. Natuurlijk is dit resultaat het
werk van iedereen die deze lekkernijen heeft besteld. We hopen dat alles heeft gesmaakt en dat de oliebollen, enz. hebben
bijgedragen tot een mooie jaarwisseling. Mede namens de bakkers, Piet v. Kesteren
Open Kring: Op dinsdag 8 januari a.s. hopen de deelnemers aan de Open Kring hun gesprekken voort te zetten. De
morgenbijeenkomst is van 09.30 uur – 11.30 uur, de avondsessie van 19.30 uur – 21.30 uur. We komen samen in De Meule.
Bij de avondgroep is er nog plaats. Geïnteresseerden zijn hartelijk welkom .
Spreekuur gemeenteleden: Op woensdag 9 januari vergadert het Moderamen in De Antenne. Vooraf aan deze vergadering
is er vanaf 19.00 uur t/m 19.30 uur gelegenheid om vragen te stellen aan de kerkenraad. Mocht u onderwerpen hebben
waarover u met ons van gedachten wilt wisselen, willen we u hier van harte voor uitnodigen.
55+: Donderdag 10 januari komen we om 16.30 uur in De Antenne bijeen voor de Nieuwjaarsborrel/maaltijd. Mocht u gehaald
willen worden bel dan tussen 12.00 – 13.00 uur met Tjerkje van der Meulen tel. 613643
Cabaret in de kerk: Zondag 13 januari treedt de christelijke Cabaretier Kees Versteeg op in De Antenne te Dedemsvaart.
Tijdens de EigenwijzZ-dienst gaat Kees op zoek naar wegen om zonder al te veel inspanning wijs te worden. Wie wil dat nu
niet? Na heel wat omzwervingen, liedjes, grappen, gedachten en vertwijfeling wordt er uiteindelijk een diepe bron van wijsheid
aangeboord. Je bent dwaas als je deze voorstelling niet wilt zien. De show “Wie wat wijs?” wordt mede mogelijk gemaakt door
Salomo. Het begint om 10.30 uur en vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar.
Taizé: Dinsdag 8 januari is er weer Taizéliederen zingen voor de viering op zondag 13 januari. We starten om 18.45 uur en
zingen tot 19.45 uur in de kerkzaal van De Antenne. Je bent van harte welkom om een keer mee te zingen. Op zondag 13
januari is er een viering in de sfeer van Taizé. De viering is om 19.00 uur en de kerkzaal is vanaf 18.30 uur open. Wees
welkom!

Commissie kerk en Israël: Op 17 januari 2019, 19.30 uur in De Fontein organiseert de Commissie Kerk en Israël
Dedemsvaart een ‘Vertelconcert’ door Gottfrid van Eck getiteld “Het lied van het Paradijs”. In dat programma komen
beeldende kunst, (klezmer)muziek en verhalen samen. gebaseerd op volksverhalen uit de chassidisch joodse wereld, omlijst
met klezmermuziek. Een inspirerende en fantasievolle vertelling van een joodse rabbi circa drie eeuwen geleden. Een avond
voor jong en oud (vanaf ongeveer 10 jaar). Toegang gratis, er wordt gecollecteerd. Voor meer informatie 06 538 728 70.
Herhaalde oproep t.b.v. verjaardagfonds: Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar mensen die ons willen helpen bij het
brengen en/of ophalen van de enveloppen voor het verjaardagfonds van onze beide kerken. Er zijn momenteel 9 wijken
vacant. Hebt u tijd en wilt u helpen? Stuur dan een mail naar Derk Zwiers via kerkrentmeesters.deantenne@pkndedemsvaart.nl of eventueel telefonisch: 0523-614123 (alleen ’s avonds). We kunnen dan samen overleggen over de
beschikbare wijken.

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.)

