De Antenne

7 oktober 2018

09.30 uur: ds. K. van Staveren

Van Dedemkerk

09.30 uur : dienst in De Antenne

Liturgie: NLB 283, NLB 967: 1,4,5, NLB 195, Hemelhoog
338 (Ik stel mijn vertrouwen), Hemelhoog 336 (Groot is uw
trouw, o Heer), NLB 976, NLB 425
Schriftlezing: Hebr. 3: 1-6
Thema: “Trouw zijn”
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: College van Diakenen
19.00 uur: dienst in de Fontein

16.30 uur: Kruimeldienst ds. K. van Staveren
19.00 uur De Fontein: ds. J.A. Wegerif
Liturgie: Ps.122: 2, 3, Ps.8: 1, 2 , NLB 782, NLB 803: 1,2 4,5, 6
Schriftlezing: Maleachi 2: 10 – 16, Marcus 10: 1 - 16
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: College van Diakenen

Kindercollecte: 4e kwartaal 2018: Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Accra - Ghana
Collecteopbrengst 30-09 PKW € 413,49, K & S € 408,74 kindercollecte € 130,41
Kleine Kerkenraad: Op 19 september heeft de kleine kerkenraad vergaderd. Tijdens deze vergadering is er gesproken over de
beroepingscommissie. Fokko Batterink zat namens de kerkenraad in de beroepingscommissie, wegens gezondheidsproblemen
heeft hij helaas moeten afzeggen. Leny Nijboer zal nu namens de kerkenraad in de beroepingscommissie komen. Ds Jonathan
Zondag is als predikant betrokken bij de commissie. Hij mag benaderd worden als er vragen zijn rond de verschillende procedures
en stappen binnen het beroepingswerk. De beroepingscommissie is twee keer bij elkaar gekomen. De veiligheid rond de Van
Dedemkerk/pastorie is besproken. Er zijn maatregelen getroffen om de jongeren ,die er in het weekend tot in de vroege uurtjes rond
hangen, te ontmoedigen. Er is een ruwe indeling gemaakt van de 3 wijken waarin onze gemeente verdeeld gaat worden. De
taakgroep Vieren zal binnenkort voor de eerste keer gaan vergaderen.
BHV-ers van start: Op 5 september jl. is de eerste bijeenkomst geweest met een nieuwe groep BHV-ers. Naar aanleiding van deze
bijeenkomst kunnen wij u het volgende meedelen, als kerkelijke organisatie zijn wij verplicht en hebben wij een Risico Inventarisatie
& Evaluatie uitgevoerd (afgekort RI&E), een uitvloeisel van deze RI&E is dat er tijdens een kerkdienst twee BHV-ers aanwezig
dienen te zijn. Afgesproken is dat deze BHV-ers in principe naast de dienstdoende koster zitten, als er zich calamiteiten voor doen
tijdens een kerkdienst kunnen de BHV-ers direct handelend optreden. Zij zijn daarvoor opgeleid en geïnstrueerd. Vanaf zondag 7
oktober zullen de BHV-ers volgens planning tijdens de diensten aanwezig zijn. Indien u zich ook nog wilt opgeven als BHV-er dan is
dat zeer welkom. In dat geval kunt u zich melden bij Dick Bakker, Dick.bakker@ziggo.nl; Als er verder nog vragen/opmerkingen zijn
dan horen wij dat graag van u.

Fruitpluk 2018: Hierbij wil ik namens de Stuurgroep Fondsenwerving alle plukker/sters hartelijk dank zeggen voor hun inzet
deze afgelopen tijd. Het mooie bedrag van € 978,75 is weer bij elkaar geplukt. Marry Brand
Quiz avond: De activiteiten commissie organiseert op 12 oktober een quiz avond in “De Fontein”. De deelnemende groepen
strijden met elkaar om de overwinning. U bent van harte welkom om uw favoriete team aan te moedigen en/of zelf uw kennis
te testen buiten de wedstrijd om. We starten om 21.00 uur met de quiz, maar vanaf 20.30 uur staat de deur voor u open.
Voor hapjes wordt gezorgd en voor drinken vragen wij een kleine vergoeding.
Commissie Kerk en Israël: Op donderdag 11 oktober hebben we de heer Ype Kroodsma als spreker. Als vrijwilliger verleent
hij al vele jaren hulp aan diverse groepen in Jeruzalem. Met name aan zij die hulp nodig hebben, vooral gehandicapten, oud
en jong. In al die tijd heeft Ype een schat aan kennis en contacten gekregen in en rond Jeruzalem. Dit verhaal wil hij graag
met ons delen. Locatie De Fontein, Hoofdvaart 7 te Dedemsvaart, aanvang 19.30 uur, koffie staat klaar vanaf 19.15 uur.
Toegang gratis, wel is er een collecte. U bent van harte welkom. Commissie Kerk & Israël. Tel. 06 53 87 28 70.
Taxi service: Wij zijn op zoek naar mensen ,die zo nu en dan een oudere dame met de auto mee willen nemen naar de kerk.
Het is voor zowel de ochtenddienst als de avonddienst. U kunt zich melden bij Gert Boessenkool, telefoon 611066 of mailen
naar gertboessenkool@home.nl
Opname kerkomroep: Zondag 21 okt. zal de kerkdienst in de Antenne worden opgenomen door Kerkomroep.nl
De dienst zal op de radio te beluisteren zijn via het radioprogramma ‘kerk op zondag ’ bij omroep NOOS op zondag 28 okt.
Fietsen gevraagd voor bewoners AZC: Het Fietsenproject is samen met het Buddy Project Hardenberg een onderdeel van
de activiteiten van de werkgroep Diaconaal Platform. Met het Fietsenproject hopen we de mobiliteit van de bewoners van het
AZC te vergroten. We zoeken daarom weer fietsen voor dit doel: heb jij nog een fiets in de schuur staan die nog heel goed
een tweede ronde mee kan en wil je deze fiets afstaan voor dit doel neem dan contact met ons op via de email:

secretariaatwerkgroepazc@gmail.com Er wordt dan een afspraak met je gemaakt om de fiets te komen ophalen. Alle fietsen
worden professioneel nagekeken, zodat ze veilig zijn en verantwoord aangeboden kunnen worden aan bewoners van het
AZC. Help je mee?
Werkgroep Evangelisatie: Eind vorige week kregen we bericht van de SKG – bank , onze huisbankier, dat vanaf 1
november u geen bijdrage kunt overmaken met de acceptgirokaart die u hebt ontvangen met de Samenspraak voor oktober.
Het bankrekeningnummer van de Werkgroep wordt m.i.v die datum gewijzigd. Betalen via internetbankieren kan nog wel via
het “oude” rekeningnummer. Het nieuwe rekeningnummer wordt : NL 08 RABO 0373713460
55+ : donderdag 11 oktober komt ds. Jonathan Zondag spreken. Aanvang 14.00 uur in de Antenne. De herfst van je
leven. Hoe kun je genieten van het leven als de jaren gaan tellen? Daarover gaat de eerste bijeenkomst van 55+, Mocht u
gehaald willen worden bel dan tussen 12.00 - 13.00 uur met Tjerkje van der Meulen tel. 613643.
Kleding inzameling: Uw 2de hands kleding is nog steeds welkom op de gebruikelijke plekken: het Kruispunt, De Antenne,
fam. van Leusen, Linderweg 45, Linde en fam. Zieleman, Rheezerend 50. Ook schoenen, riemen en tassen kunnen
ingeleverd; beddengoed en knuffels niet. Namens de werkgroep Hongarije alvast hartelijk dank. Corien Deen
Najaar schoonmaak kerk: Dinsdag 23 oktober willen we graag de najaar schoonmaak van de Van Dedemkerk houden. Dit
voorjaar was ook een enthousiaste groep vrijwilligers aanwezig om mee te helpen en samen hebben we een productieve
maar vooral ook leuke ochtend gehad. We hopen ook deze keer op een groep enthousiaste vrijwilligers. Er zijn in en rond de
kerk altijd veel klussen te doen: wil je ook eens meehelpen dan horen we het graag!
Gezocht pompoenen/ kalebassen voor een vrolijke aankleding van Het Kruispunt/ De Fontein: wie heeft er een aantal
beschikbaar?
Evangelisatiedienst - zondag 21 okt.: In de kerk, maar ook bij je naasten is het belangrijk dat je je thuis voelt. Tijdens de
komende Evangelisatiedienst, georganiseerd in samenwerking met EigenwijzZ, gaat het over naastenliefde, ook wel
Noaberschap te noemen. De dienst wordt voorgegaan door ds. Marco Schut, zangeres Nathalie Booij verzorgd de muzikale
begeleiding en echt iedereen is welkom. Jij, je broer of zus, maar ook iemand anders die normaal niet zo snel naar de kerk
zou gaan. We willen je daarom uitdagen: Neem iemand mee!
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het novembernummer van De Samenspraak is zaterdag 13 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?
Mogelijkheid gesprek met visitatoren: U heeft in uw kerkblad kunnen lezen dat wij , ds. H. Spit en B. Bril, als visitatoren
begonnen zijn met gesprekken over het fusieproces in uw kerkelijke gemeente. We willen naast de gesprekken met de
kerkenraad en de predikanten ook de gemeenteleden in de gelegenheid stellen uw bevindingen, zowel positief als minder
positief , met ons te delen. Het gaat daarbij nadrukkelijk over zaken die met het fusieproces te maken hebben. U kunt zich
daarvoor aanmelden bij B. Bril, per mail : bertbril@home.nl of telefonisch: 074-2426653 (tussen 17.00 en 19.00 uur).Wilt u
dan ook aangeven wanneer u niet overdag kunt? Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten. We zullen u zo spoedig laten
weten op welke dag, waarschijnlijk 17 0f 31 okt. en hoe laat we u graag ontmoeten. Met vriendelijke groeten Ds. H. Spit en
B. Bril

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.)

