Van Dedemkerk

6 oktober 2019

De Antenne

09.30 uur: ds. J.Zondag,
Liturgie: Ps.112:1,2,3, HH 262, Ps.119:31-34, Lied 1016, Lied
737:1,2,4,5, Lied 967: 1,2,3,7
Schriftlezing: Schriftlezing: Jesaja 1:1-9, Romeinen 9: 1-13
Thema: ” Israëlzondag”.
Collecten: In de dienst: PKW/Kerk en Israël
Bij de uitgang: Diaconie
16.30 uur: Kruimeldienst ds. K.van Staveren

09.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

19.00 uur: De Fontein ds. K.van Staveren
Liturgie: ELB 186a, ELB 170 , ELB 274a , ELB 377,
ELB 356 ELB 223: 1,4
Schriftlezing: 2 Tim. 1: 6-14
Thema: “Ben jij aan het stoken?”
Collecten: In de dienst: PKW/Kerk en Israël
Bij de uitgang: Diaconie

19.00 uur: Dienst in De Fontein

Kindercollecte: 4e kwartaal - De Baby Box – Een “Mission Possible project”
Van Dedem Marke: Naast de weeksluitingen op zaterdagavond in De Meent is er op zondag 13 oktober om 10.00 uur een
Avondmaalsviering in De Haven. Voorganger: ds. A. ten Brinke. Wees welkom.
Collectes: 22 september was PKW € 428,46 dit is incl. de Opendeurdienst en K&S € 437,67.
28 september was PKW € 71,70 en K&S 48,40.
Kruimeldiensten 2.0: Op 6 oktober is de volgende Kruimeldienst. Dat is anders dan in de Samenspraak vermeldt.
Hartstikke leuk om spelenderwijs je kind of kleinkind te laten beleven in de kerk, kom dansen, zingen, bidden. Geloven dat
doen we samen! Je bent nooit te jong (of te oud) om te geloven. We beginnen om 16:30 uur met een korte viering in de Van
Dedem, waarna we met oud en jong eventjes wat gaan drinken in het Kruispunt.

De activiteiten commissie: Op vrijdagavond 11 oktober organiseren wij voor jong en oud een avondje gezelligheid in De
Fontein. De inloop is vanaf 20.30 uur. Diverse teams hebben zich aangemeld voor de quiz. Deze begint omstreeks 21.00 uur
met diverse vragen. Als team aanmelden is niet meer mogelijk maar wel als supporter, publiek of voor de gezelligheid
meedoen of aanwezig zijn. Tegen een kleine vergoeding is er een drankje en een hapje. Opgave is niet verplicht maar wel
wenselijk bij:Erna Mijnheer Tel.: 0639581154 e-mail: emijnheer@icloud.com of Gert Menzo Tel.: 0523- 613676 e-mail:
gmenzo@xs4all.nl Wij hopen op een volle zaal.
Gemeenteavond 16 oktober 2019: De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op woensdag 16 oktober
om 20.00 uur in De Antenne. De avond staat in het teken van de fusie tussen de Hervormde Gemeente en Gereformeerde
Kerk van Dedemsvaart. Er is mogelijkheid om de officiële fusiestukken te bestuderen. Ze zijn fysiek bij de kosters aanwezig.
Eventueel kunnen ze per email worden aangevraagd. Stuur daarvoor een verzoek naar: scriba.deantenne@pkndedemsvaart.nl . Aan het eind van de gemeenteavond zullen de beide gemeenten afzonderlijk moeten instemmen met de
fusie. Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel graag uw stem laten horen, dan kunt u een volmacht geven aan iemand die
wel aanwezig kan zijn op de gemeenteavond. Deze volmacht is schriftelijk en moet worden ondertekend en voor de stemming
aan de kerkenraad worden getoond. Vanaf 19.30 uur is er koffie. U wordt allen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Maak jij het verschil?! Jongeren zijn op zoek naar een kerk ,die om hen geeft en hen wil leren wat het is om te leven met
God. Dat kan het verschil maken in het leven van een jongere: een luisterend oor en een open hart! Voor het komende
seizoen zijn we voor de catechese daarom op zoek naar iemand die houdt van jongeren, de Bijbel, goede gesprekken,
gezelligheid of leiding geven aan een groep. Iemand die het verschil wil maken voor de jongeren in onze gemeente. We
hebben je har(d)t nodig! Neem voor meer informatie contact op met Jorien Beunk: jbeunk@pkn-dedemsvaart.nl
Jongerencatechese &JOY: We gaan weer van start! Verhalen horen en vertellen, gezellig samenzijn en genieten, meer
over het geloof te weten komen en je eigen mening vormen. Jesus, Others and Yourself: dát is waar &JOY voor staat. Ben jij
tussen de 12 en 18 jaar oud, dan ben jij van harte welkom om met ons, op een interactieve manier na te denken over jouw

verhaal, actuele onderwerpen en de Bijbel. Meer weten? Kom naar de inschrijfavond op maandag 7 oktober om 19.00 uur in
de Fontein of neem contact op met Jorien Beunk (jbeunk@pkn-dedemsvaart.nl)
Fout: In het laatste nummer van de Samenspraak heb ik een domme en nare fout gemaakt door een achternaam te
verwisselen bij het overlijden van Gea, de dochter van de heer en mevrouw Lunenborg, Drogeropslagen. Jammer. Ons
medeleven is er niet minder om! ds. Wegerif
Meeleven met elkaar: Mevrouw Michel-Heersping is na een opname in het ziekenhuis tijdelijk verhuisd naar Clara, Unit 5
kamer 9. De heer Wesselink, Asterstraat 36 is weer thuis uit het ziekenhuis. We hopen op een voorspoedig verder herstel!
Basiscatechese/tienerkerk: Hallo jongens en meiden van groep 7/8 en van het voortgezet onderwijs. Zondag 6 oktober
beginnen we weer met de basiscatechese en tienerkerk. Dit keer in de van Dedemkerk, het zaaltje achter de Fontein. En de
tieners kunnen weer tegelijk met Coby mee. We hebben er weer zin in, jullie ook?
Tot dan, Astrid, Jolanda en Coby.
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het oktobernummer van De Samenspraak is zaterdag 12 oktober 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 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?
Verzoekplatenprogramma: Afgelopen dinsdagmorgen hebben we weer een nieuwe opname van het maandelijkse
verzoekplaten programma voor de luisteraars van kerkomroep en kerktelefoon gemaakt..Het is ditmaal gepresenteerd door
Renske Bakker. Verzoekjes, een felicitatie of zomaar een lied dat u graag eens wilt horen kunnen aangevraagd worden voor
de maand november bij Janny Prinsen tel.612644. of per E-mail naar Aart Prinsen - aartprinsen@hotmail.com.
Bijbelkring: 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. Deze maand komen we op donderdag 10 en 31 oktober samen in de
consistorie van de Van Dedemkerk om 9.45 uur. Informatie kan worden ingewonnen bij ds. Karsten van Staveren,
dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-61242

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, Raveslootstraat 5, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

