De Antenne

07 januari 2018

09.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

Van Dedemkerk

09.30 uur: prop. mevr. T.W.D. Prins-van den Bosch, Daarle
Liturgie: NLB 146c:1, 5 en 6; Ps. 145:3 en 4; NLB 902:2 en
3; Ps. 107: 5 en 7; NLB 938: 1 en 2; NLB 914:1, 2 en 3
ELB 112:1, 3, 4 en 7
Schriftlezing: Jesaja 61:1-9; Lukas 4:14-21
Thema: “2018, een genadejaar van de HEER”
Collecten: in de dienst PKW
bij de uitgang K&S/Zending-PZD

19.00 uur: Dienst in De Fontein

19.00 uur - De Fontein: mevr. ds. G.G. Rohaan,
Bergentheim

Collecten: in de dienst PKW
bij de uitgang K&S/Zending-PZD
Kindercollecte: 1e kwartaal 2018 - Ronald Mc Donald fonds
Leven uit de Bron voor zondag 7 januari Matteüs 2: 1-12
Kerkenraad: Van Dedem kerkenraad wil mededelen dat Clemens Nijhuis zijn taken als voorzitter van het CvK Van
Dedemkerk en de Taakgroep Beheer per 1 januari jl. heeft neergelegd. Er is voor hem een onwerkbare situatie ontstaan.
“Wat geloof ik?”: Een kring voor als je wilt ontdekken wat geloven kan betekenen en je je afvraagt of je je wilt committeren
aan een leven met God. (Vroeger ook wel belijdenis-catechisatie genoemd.) Op 20 mei is er weer de gelegenheid om
belijdenis te doen. Vanaf maandagavond 8 januari komen we bij elkaar om met elkaar uit te zoeken wat de diepte is van het
christelijk geloof en of je er aan toe bent om kleur te bekennen. Opgave bij ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkndedemsvaart.nl of 0523-612425
Verzoekplatenprogramma: Niet op 2 januari ! maar Dinsdag 9 januari vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor de luisteraars van kerktelefoon of internet: www.kerkomroep.nl.
Het wordt deze keer gepresenteerd door Renske Bakker. Verzoekjes of zomaar een groet of een felicitatie, kunt u voor de
volgende maand alvast weer aanvragen bij Janny Prinsen, tel. 612644 of per E -mail bij : aartprinsen@hotmail.com.
Taizé: Dinsdag 9 januari gaan we de liederen voor de volgende Taizéviering oefenen. We zingen van 18.45 uur - 19.45 uur
onder leiding van Marjanne Visscher in de kerkzaal van de Antenne. Heb je ook zin om mee te zingen? Je bent van harte
welkom. De volgende Taizéviering is zondag 14 januari om 19.00 uur in de Antenne. De zaal is om 18.30 uur open. U
bent allemaal welkom.
De Cantorij: Gaat woensdag 10 januari weer beginnen met repeteren. We repeteren van 18.45 uur tot 19.45 uur.
Iedereen is welkom. En u weet het zingen is ontspanning door inspanning. Heeft u nog vragen stuur die dan naar
familie.halenbeek@hotmail.com. Graag allemaal tot 10 januari 2018.
Yentil: Woensdag 10 januari om 20.00 uur in De Antenne, zie voor verdere informatie de Samenspraak.
Brongroep: De brongroep is een groep mensen van alle leeftijden die met elkaar in gesprek willen raken over de bijbel. Als je
de bijbel met elkaar leest is het telkens weer een verrassing dat je aan het einde van een avond met iets nieuws naar huis
gaat. 11 januari komen we om 20.00 uur samen in zaal 2 van De Fontein. Informatie bij ds. Karsten van Staveren
dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
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 Petrus. We komen op 11 januari bij elkaar in de
consistorie van de Van Dedemkerk om 09.45 uur. Opgave bij ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkndedemsvaart.nl of 0523-612425

EigenwijzZ - The Sound Of Freedom: De Gospelband Root7 komt 14 januari a.s. naar Dedemsvaart, met een optreden
waarin de muziek van de Amerikaanse worshipband Jesus Culture centraal zal staan. Het thema is ‘The Sound Of Freedom’.
Vrijheid is een groot goed, maar lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Root7 wil met de reeks concertdiensten mensen die
belast zijn, de boodschap meegeven dat je in Jezus werkelijk vrij bent. De dienst wordt georganiseerd door EigenwijzZ en
begint om 10.30 uur in De Antenne.
Uitnodiging voor catechese voor 12 tot 15 jarigen: Namens de taakgroepen leren en jongeren, nodigen we de jongeren
samen met hun ouders uit op maandag 15 januari 2018 om 19.30 uur voor de inschrijvingsavond in de Fontein voor
catechisatie. Hier inventariseren we wie er mee wil doen, hoe we elkaar op de hoogte kunnen houden, en wanneer we bij
elkaar komen. Het lijkt ons belangrijk om ouders en tieners op deze avond te ontmoeten. Verdere informatie via Cees van
Tilburg, email: maaikecees@hetnet.nl
Uitnodiging Amerikaanse: Een fuif voor de gemeenteleden van de gehele sectie Noordoost. Hierbij nodigen wij u uit voor
een gezamenlijke eten in De Antenne op 19 januari, inloop vanaf 18.00 uur, eten van 18.15 uur tot ca. 20.00 uur in de grote
zaal. We organiseren dan weer een Amerikaanse fuif dat wil zeggen dat we u vragen om een hoofdgerecht ( warm of koud) of
nagerecht voor ca. 6 personen thuis te bereiden en mee te nemen. Een buffet vol verrassingen dus. Zelf zorgen wij voor soep
vooraf en kopje koffie/thee ter afsluiting. Om ons goed voor te bereiden vragen wij u om voor 12 januari 2018, per mail of
telefonisch aan te geven met hoeveel personen u komt en wat voor gerecht u mee neemt. (hoofd en/of nagerecht) Graag zien
we u/jullie op 19 januari aan tafel! Voor vragen over vervoer kunt u contact opnemen met uw eigen contactpersoon.
Opgave via: Henny Logtenberg ( 613275) f.logtenberg@kpnplanet.nl
Jackie Wieringa (616826 na18.00uur) jackie.wieringa@hetnet.nl
Doopzondag: Zondag 28 januari is er de volgende doopzondag. Iedereen die er gebruik van wil maken om een kind te laten
dopen wordt uitgenodigd om zich bij ondergetekende aan te melden. De voorbereidingsavonden zijn op 15 en 22 januari a.s.,
telkens om 20.00 uur in de Antenne. Wij zullen spreken over de betekenis van de doop voor de kerkelijke praktijk en de
persoonlijke geloofsbeleving. Het is ook de bedoeling om vanuit onze gesprekken de doopdienst een persoonlijke kleur te
geven. Op maandag 5 februari in de Antenne om 20.00 uur, zullen wij de gesprekken afronden, waarbij het persoonlijk
beleven van de doopouders en de geloofsopvoeding van kinderen centraal zal gaan staan. Ds. Günter Brandorff, tel. 0523267119, mob. 06-51558830 of e-mail: brandorffgunter@gmail.com.
Hulp bij ontruimen woning: 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, tel. 0523-638569 of
Willem Nijboer, tel. 0523-616051
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.)

