Van Dedemkerk
Dienst: De Antenne

08 januari 2017

De Antenne

09.30 uur: ds. K. van Staveren
Zingen: NLB 513, NLB 518: 1,2,4, ELB 58, Ps. 33: 1,7,8,
NLB 685, ELB 270
Lezen: Lucas 2, 22-40
Thema: “Even wachten..”
Collecten: In de dienst: PKW
Uitgang:K&S/PKN/JOP

19.00 uur De Fontein: ds. B.G. Breunesse
Zingen: Intochtspsalm 72: 1, NLB 498: 3, 4 en 5,
NLB 459: 1, 2, en 7, NLB 158a, NLB 159a, NLB 534

19.00 uur: De Fontein

Lezen: Jesaja 42, 1 – 9: Handelingen 10, 34-38
Collecten: In de dienst: PKW
Uitgang:K&S/PKN/JOP
Kindercollecte: stichting Mavuvu

Er is vandaag alleen om 9.30 uur een dienst en dus niet een Meet & Greet om 11.00 uur.
Oliebollen- en kniepertjesactie 2016: Onze actie bij de afgelopen jaarwisseling is wederom een succes geworden. De
uitbreiding van het assortiment met de arretjescake is goed ontvangen. Ruim 3000 oliebollen zijn er gebakken en van eigenaar
verwisseld; meer dan 2100 kniepertjes zijn er verkocht en 43 arretjescakes waren er besteld.
Het uiteindelijke bedrag is geworden € 1769,00. Allen die aan deze actie hebben meegedaan, onze hartelijke dank!
Tenslotte: bent u tevreden over onze baksels, zeg het anderen; heeft u opmerkingen zeg het dan tegen ons. Namens de
bakkers, Piet v. Kesteren
Taizé: Op maandag 9 januari gaan we de Taizéliederen oefenen voor de dienst van 15 januari. Onder leiding van Marjanne
Visscher gaan we de liederen oefenen zodat we in de dienst meerstemmig kunnen zingen. Vind je het leuk om te zingen?
Wees welkom tussen 19.00 – 20.00 uur in de Antenne.
Catechesegroep: De catechese van ds. Huiskamp begint maandagavond 9 januari weer. Aanvang19:00 uur. In de Antenne.
We hopen een half uur tot drie kwartier op een leerzame én gezellig wijze bij elkaar te zijn.
Ontmoetingsgroep: Op maandag 9 januari komen we vanaf 20.15 uur weer bijeen in zaal 2 van de Fontein.
Open kring: In verband met de gemeenteavond van 10 januari gaat de open kring van die avond niet door. De bijeenkomst
van de Open Kring op de morgen (vanaf 09.30 tot 11.30 uur) gaat wél door.
Verzoekplatenprogramma: Dinsdag 10 januari a.s. vanaf 10.30 uur kunt u weer luisteren naar 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 de koster: koster.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl.
Gemeenteavond 10 januari 2017: De afgelopen maanden is veel gebeurd binnen de kerkenraad en onze kerkelijke
gemeente. In positieve en negatieve zin. De kerkenraad wil u graag bijpraten over de gang van zaken, antwoord geven op al
uw vragen en met u in gesprek gaan. Daarom is er een gemeenteavond georganiseerd op 10 januari om 20.00 uur in de
Antenne. Inloop vanaf 19.30 uur. Komt allen en laat uw stem horen!
Verjaarsvisite 75+: Op dinsdag 10 januari is er vanaf 10.00 uur in zaal 1 van de Fontein weer een verjaarsvisite 75+. We
hopen weer op een gezellige morgen met hen die tussen half november en eind december 75 jaar of ouder zijn geworden
Onder Schooltijd: Woensdag 11 januari komen we vanaf 10.00 uur bijeen bij Jenny van Essen, Langewijk 68.
Yentil: Op woensdag 11 januari is de eerste Yentil-avond van 2017. We starten om 20.00 uur in de Antenne met een kopje
thee of koffie met iets lekkers erbij. We staan aan het begin van een nieuw jaar; nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe
ervaringen en nieuwe keuzes. Welke keuzes maak jij en waardoor worden die keuzes beïnvloed? Daar willen we deze avond
met elkaar over praten. Benieuwd naar het onderwerp? Je bent natuurlijk welkom om met ons mee te denken en te praten.

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 12 januari bij elkaar in de consistorie van de van Dedemkerk om 09.45 uur. Informatie kunt u inwinnen bij ds.
Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het februarinummer van De Samenspraak is zaterdag 14 januari 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?
Dopen: De morgendienst van zondag 15 januari is aangekondigd als doopdienst. Er zijn echter geen dopelingen aangemeld,
zodat die morgendienst om 09.30 uur een gewone morgendienst wordt.
Hongarije-reizigers: Zondag 15 januari komen we voor de eerste keer allemaal bij elkaar om ons voor te bereiden op de
Hongarije-reis in April. We gaan elkaar ontmoeten en we horen alvast wat informatie over de reis. Ook gaan we in groepjes
praten over de verwachtingen en de wensen m.b.t. de reis. We zien jullie allemaal graag op 15 januari na de kerkdienst (tegen
11.00 uur) in De Antenne.
Taizé: Op zondag 15 Januari 2017 is er tijdens de avonddienst in De Antenne, aan de Wilhelminastraat 3 in Dedemsvaart, een
gebedsviering in de stijl en de sfeer van Taizé. De viering is een meditatieve dienst waarin liederen, gebed en stilte centraal
staan. Het thema van deze dienst is: ‘Maak de weg vrij voor de Heer’ De kerk is open vanaf 18.30 uur en de viering begint om
19.00 uur. Wees welkom! Wil(t) jij/ u meer informatie over Taizé in Frankrijk of Taizé in Dedemsvaart? Mail of bel dan naar het
secretariaat van de werkgroep Taizé; Marthilde Visscher, 0523-616815, taizededemsvaart@gmail.com
Week van Gebed: Van 15-22 januari is er weer de Week van Gebed, een initiatief van de Raad van Kerken. De plaatselijke
kerken hopen dat u aan het begin van 2017 mee wilt bidden. U wordt hiervoor hartelijk uitgenodigd. Maandag: Brugkerk
Balkbrug; dinsdag parochiecentrum St. Vitus; woensdag Antenne; donderdag Immanuëlkerk. Deze bijeenkomsten beginnen
om 20.00 uur. Zaterdag, 19.00 uur Van Dedem Marke. Voor verdere info zie: De Samenspraak.
Kerk & Israël: Ds. IJbo Buurma uit Zuidhorn vertelt over het leven en werk van de Frans-Russische kunstschilder Marc
Chagall en zijn kleurrijke en diepzinnige vormgeving van het Bijbelse verhaal. De Bijbel neemt in Chagalls leven een uiterst
belangrijke plaats in. Het thema: Hij laat de kleuren dansen. Donderdagavond 19 januari 2017 in de Fontein, Hoofdvaart 7 te
Dedemsvaart. Aanvang 20.00 uur. Toegang vrij, er wordt wel gecollecteerd. Commissie Kerk en Israël PKN Dedemsvaart.
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.)

