De Antenne

6 november 2016

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds. K. van Staveren, Zendingsdienst
Liturgie: Opw. 595 (Licht van de wereld), Lees je Bijbel, NLB
281: 1,5,6,8,10, Opw. 486 (Ga dan in Zijn Naam), NLB 416
Lezing: Jesaja 40: 27-31
Thema: Vrienden van Hoop; Geef om de ander.
M.m.v.: IJkpower
Collecten: In de dienst: Plaatselijk kerkenwerk
Bij de uitgang: KIA/Zending

9.30 uur: Dienst in De Antenne

19.00 uur: Dienst in De Fontein

19.00 uur: ds. J. van Dijk in de Fontein
Liturgie: EL 37:1,3,4; EL 362:1,3,5; EL 240:1,4; NLB 885:
1; NLB 885: 2; NLB 23c: 1,2,5; NLB 240b; NLB 268: 1, 2.
Lezing: Psalm 44 en Marcus 4: 35-41
Thema: Slapende……
Collecten: In de dienst: Plaatselijk kerkenwerk
Bij de uitgang: KIA/Zending

Kindercollecte: Kindertehuis Mpigi Uganda
Collecteopbrengst: 30 okt. PKW € 482,27 en K&S – NBG € 355,03
Afwezig ds. Huiskamp: in verband met de verplichte studie is ds. Huiskamp afwezig op 7 en 8 november. Indien pastorale
bijstand nodig is, kunt u een beroep doen op aanwezige collega’s.
Afwezig ds. Breunesse: Vanwege rugklachten mag ik nog steeds niet werken. Indien gewenst kunt u een beroep doen op de
aanwezige collegae.
Cursus : ”Een jaar extra investeren in je leven en geloof;” Zoeken naar balans aan de hand van de Benedictijnse spiritualiteit.
Aan de hand van het boek “Een levensregel voor beginners, Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven” gaan we kijken
wat een bewuster leven in de voetsporen van een klooster orde met jezelf en met je geloof kan doen, terwijl je nog midden in
het werkend leven staat. We komen op 24, 31 okt. en 7, 14 nov. samen in de consistorie van de Van Dedemkerk. Opgave bij
ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 612425
Catechese 12-15 jarigen: De catechese is weer begonnen. Ds. Huiskamp, ds. Breunesse en ds. Karsten van Staveren zullen
dit jaar de catechese voor de tieners tussen 12-15 jaar doen. Wij wensen iedereen veel plezier en verdieping toe. Zou je nog
niet zijn ingedeeld ga dan gerust met je vrienden mee of neem even contact op met ds. Karsten van Staveren.
Catechisatie 12-15 jaar: Heb jij je nog niet opgegeven en ben je nog niet geweest bij ds. Bart Breunesse start de catechisatie
op 8 november a.s. om 19.00 uur in de Antenne. Jij kan dus nog mee doen! Je bent heel hartelijk welkom!
Mantelzorg: Ook dit jaar schenken wij weer aandacht aan de “Dag van de mantelzorg”. Daarom staan er op zondag 6 nov.
weer rozen klaar in de hal van De Antenne. Hiervan kunt u er, na de dienst, één meenemen voor een mantelzorger bij u in de
straat, buurt of familie. Geef ze een roos, want mantelzorgers verdienen onze aandacht, dank en bemoediging!!
Ontmoetingsgroep: Maandag 7 november o.l.v. ds.J.van Dijk vanaf 20.15 uur in zaal 2 van De Fontein.
Onder Schooltijd: Woensdagmorgen 9 nov. o.l.v. ds.J.van Dijk vanaf 10.00 uur bij Gerke Klein Kranenburg, De Aak 48. We
beginnen op blz.17 over de roeping tot een leven achter Jezus aan
Inloopochtend Ontslag en nu?: 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 9 nov. van 10:00 – 12:00 uur in De Antenne.
Loop vrijblijvend bij ons binnen, Dominee Bart Breunesse en twee diakenen zullen u hartelijk ontvangen.
Yentil: Op woensdagavond 9 nov. komen we met Yentil om 20.00 uur bij elkaar in De Antenne.Elsbeth Kruidhof van Kleur en
Stijlbewust uit Rouveen komt ons deze avond laten zien wat de media ons voorspiegelt en wat de realiteit is. Met daarbij allerlei
tips hoe we onszelf op een mooie manier mogen laten zien. Hoe wil jij er zijn? Schuif eens bij ons aan, drink een kop koffie of
thee met ons en voel je welkom!
Bijbelkring ds J. van Dijk: Op donderdagmorgen 10 nov. vanaf 10.00 uur in zaal 1 van De Fontein lezen we o.l.v. ds.J.van
Dijk verder in het boek Openbaring.
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 10 nov. bij elkaar in de consistorie van de van Dedemkerk om 9:45. Informatie kunt u inwinnen bij ds. Karsten van
Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425

Stamtafelgesprek wijk Zuid Oost: Woon je in wijk Zuid oost en wil je ook eens op een ongedwongen manier met elkaar in
gesprek komen zoals het in een kroeg gaat. Het gaat dus over van alles en nog wat, maar het is altijd zinvol. Het zou maar zo
over St. Maarten kunnen gaan bijvoorbeeld. Kom dan a.s. vrijdag 11 nov. naar Lokaal 12 (achter in de Readshop) om 19.30
uur. Geef je ven op bij Jeltje Nijhuis tel. 616346 of bhnijhuis@home.nl
Samen eten NO: Op 11 nov. houden we in Noord-Oost vanaf 18.00 uur weer een Amerikaans Buffet in De Antenne. U kunt
zich opgeven voor 9 nov. bij uw sectieleider: f.logtenberg@kpnplanet.nl; jhwieringa@hetnet.nl of sdrost@hetnet.nl.
Telefonisch kan ook.
Anders Kerken: De vierde Anders Kerken dienst is dit jaar op zondag 13 nov. in ‘De Antenne’. De koffietijd is van 10:00 tot
10:30 uur, dan begint de dienst. Kom op tijd zodat we gezellig samen kunnen bijpraten! Het thema is: Lieve meneer God, Wat
ik altijd al wilde weten is...’ De dienst is weer anders dan anders en uiteraard veel om over na te denken en mee naar huis te
nemen. We zien elkaar.
Gezellige middag voor mensen die alleen zijn in Zuid Oost: Voor de tweede keer is er een gezellige middag voor mensen
die alleen zijn in wijk Zuid Oost. De sfeer was de vorige keer erg goed, we drinken samen gezellig koffie en thee en we spreken
elkaar aan de hand van een spel. Zondag 13 nov. bent u hartelijk welkom in de Antenne om 15.00 uur. Opgeven bij Jeltje
Nijhuis tel. 616346 of bhnijhuis@home.nl
Sirkelslag Kids: Vrijdagavond 18 nov. wordt er vanaf 19.30 uur weer Sirkelslag Kids gespeeld in de Meule. Dit is een
spannend, interactief spel voor kinderen van groep 7 en 8 en wordt landelijk gespeeld. Zie voor meer info www.sirkelslag.nl.
Geef je op bij Diana Breukelman op j.breukelman@vodafonethuis.nl. Zodat we weten hoeveel teams we kunnen aanmelden.
Vorig jaar was het super gezellig en spannend. Deelname is gratis en voor een hapje en sapje wordt gezorgd. Graag tot dan!!
Groet & Ontmoet:Vrijdag 18 nov. in de Fontein. Houdt u van gezelligheid, samen lachen, lekkere dingen eten en heerlijk
neuzen tussen allerlei kraampjes met zelfgemaakte spullen? Reserveer 18 november van 16:00 tot 20:00 uur in uw agenda.
De opbrengst van Groet & Ontmoet is bestemd voor het kindercentrum The Home of Hope and Dreams in
Oeganda. Voor meer informatie zie Samenspraak.
Reis naar Kisoroszi: Van za 22 april t/m za 29 april 2017 willen we een reis organiseren naar Kisoroszi. Net als vorig jaar
hopen wij dat weer een groep jongeren met ons meegaat. Dit jaar werken we samen met het Vechtdal College uit
Dedemsvaart. Leerlingen kunnen dan als een soort ‘maatschappelijk stage’ deelnemen aan de reis. Jongeren van andere
scholen mogen natuurlijk ook reageren. Ben je al (redelijk) wat ouder en je wilt ook eens een bezoek brengen aan Kisoroszi
ook dan ben je van harte welkom. Bij genoeg belangstelling gaan we eventueel met een afzonderlijk programma werken voor
jong & wat ouder. Belangstelling bel dan met Henk Zomer (06-38890013) of mail wg.hongarije@pkn-dedemsvaart.nl
Kerst an de Voart: Ook dit jaar willen op 10 dec. a.s. vanaf 12.00 uur als geloofsgemeenschap weer aanwezig zijn om daar
het evangelie van Kerst uit te beelden. Jubal blaast gelukkig ook weer een partijtje mee. We zullen dit jaar ook Nieuwe
Testamenten uitdelen in Gewone Taal. We zijn nog op zoek naar enthousiaste mensen, die mee willen doen omdat zij dit ook
belangrijk vinden. Verder zijn we nog op zoek naar baby’s ,die de kribbe kunnen vullen. Info en opgave bij ds. Bart Breunesse
dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl
NIEUWE BANKREKENINGNUMMERS:
Diaconie
NL70FVLB0226122344 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w.
Prot. Zending D'vaart NL17FVLB0226122425 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w.
Evangelisatie
NL73FVLB0226122387 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w.
Werkgroep Hongarije NL97FVLB0227073622 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w.
De oude bankrekeningnummers 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.
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.)

