De Antenne

08 september 2019

Van Dedemkerk

09.30 uur Startzondag: ds. K. van Staveren en
ds. J. Zondag
Liturgie: HH 475, HH 83, Lied 538: 1,3,4, HH 282, HH 344,
Lied 838
Thema: Ontsnappen
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Diaconie

09.30 uur: Dienst in De Antenne

19.00 uur: Dienst in De Fontein

19.00 uur- De Fontein: ds. W.H. van Boeijen
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Diaconie

Kindercollecte: 3e kwartaal - Project. “Days for Girls”: Waardigheid en kansen voor meisjes in Indiase sloppenwijken
Collectes: 1 September: PKW € 427,84 K&S € 380,78 en verjaardagsfonds € 691,37
Zondag 8 september – Collecte Kerk in Actie - Versterk de kerk in het Midden-Oosten: Uitzichtloos en rampzalig is de
situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf
zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Samen steunen we de
kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet met
lege handen staan. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Verjaarsvisite: Op dinsdag 10 september wordt er weer een verjaarsvisite gehouden in De Antenne. Voor allen die in de afgelopen
maanden 75 of ouder zijn geworden. Om 10 uur staat er koffie en gebak klaar!
Onder schooltijd: Woensdag 11 september gaat de bijbelkring ‘Onder schooltijd’ weer van start. De kring wordt gehouden aan de
Prunus 64 en begint om 10.00 uur. Er zitten vooral moeders op die vroeger kinderen op school hadden. Leiding: ds. Zondag. Van
harte welkom!
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het oktober nummer van De Samenspraak is zaterdag 14 september 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?
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. Deze maand komen we op donderdag 19
september en 26 september samen in de consistorie van de Van Dedemkerk om 09.45 uur. Informatie kan worden ingewonnen bij
ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-61242
Bevestigen ouderlingen: De kerkenraad is blij om bekend te maken dat Han van der Haar, Holvastwerf 6 en Aliejenne Beumer,
Reigerweg 28 de kerkenraad willen versterken als ouderlingen bij de taakgroep vieren respectievelijk taakgroep pastoraat. Op
zondag 22 september in de ochtenddienst hopen we hen te kunnen bevestigen. Mocht u gegronde bezwaren hebben tegen deze
bevestiging wilt u dit dan kenbaar maken bij de ds. Karsten van Staveren (vice voorzitter) of Maaike Hiemstra (voorzitter).
Concert Van Dedemkerk: Op zaterdag 28 september om 20.00 uur geeft Talitha Nawijn uit Haarlem een concert in de van
Dedemkerk waarin ze kruipt in de huid van mensen uit de tijd van Jezus, en je meeneemt in verhalen, luisterliederen en meezingers.
Talitha is o.a. bekend van EO producties en diverse (gospel)concerten. Het belooft een bijzonder en intiem concert te worden
waarbij u ook heerlijk kunt meezingen. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.zingenindekerk.nl of tegen contante betaling via de koster
van de Van Dedemkerk, tel. 616615. Een concert dat u niet mag missen.
Motortoertocht: Evenals de afgelopen jaren organiseren we dit jaar weer een toertocht voor motorrijders. Dit jaar is de tocht
gepland op zondag 29 september. Bij goed weer vertrekken we ná de vredesdienst, zo rond de klok van elven. N.B. Anders dan in
de Samenspraak vermeld, vertrekken we niet vanaf De Antenne, maar vanaf De Langewijk 266, waar we eerst een kop koffie
drinken. Na een uurtje rijden, zullen we met elkaar lunchen. Het is de bedoeling dat je je eigen lunchpakket meeneemt. We zullen
zorgen voor een mooie afwisselende route en de nodige stops. Je rijdt mee voor eigen risico. Bij regenachtig weer gaat de tocht niet
door en is het alternatief zondag 6 oktober. Als je mee wilt rijden, geef je dan uiterlijk vrijdag 27 september op bij één van
onderstaande adressen. Henk Zieleman, tel. 614129; e-mail: hzieleman@home.nl Jan Ruitenberg, tel. 615282; e-mail:
janruitenberg@hotmail.com

Kruimeldiensten 2.0: Op 9 oktober is de volgende Kruimeldienst. Dat is anders dan in De Samenspraak vermeldt. Hartstikke leuk
om spelenderwijs je kind of kleinkind geloof 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 Dedemkerk, waarna we
met oud en jong eventjes wat drinken in het Kruispunt
Commissie fondsenwerving: Een aantal morgens zijn verschillende mensen aan het schoffelen geweest op de BIO-akkers van
Chris Antuma. Voor de kerk heeft dit het mooie bedrag van € 440,- opgebracht. We bedanken Chris, die dit mogelijk heeft gemaakt
en iedereen die meegeholpen heeft.
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)
Ben jij of voel jij je ook jongere binnen de gemeente? Het lijkt ons leuk om in het nieuwe kerkelijke jaar een gespreksgroep voor
20/30ers te starten, waarbij we circa tweewekelijks samenkomen om gesprekken te voeren over het geloof. De invulling hiervan
kunnen we uiteraard samen bepalen, maar denk hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van thema’s aan de hand van een boekje,
waarbij we zo nu en dan ook een predikant of gastspreker kunnen uitnodigen. Word jij hier ook enthousiast van? Stuur dan een
berichtje naar Eline Grol of Derk van Dijk via elinegrol@hotmail.com of 0629872801.
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
Herhaalde oproep t.b.v. verjaardagsfonds: Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar mensen die ons willen helpen bij het
brengen en/of ophalen van de enveloppen voor het verjaardagsfonds van onze beide kerken. Er zijn momenteel 9 wijken vacant.
Hebt u tijd en wilt u helpen? Stuur dan een mail naar Derk Zwiers via kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl. of
eventueel telefonisch: tel. 0523-614123 (alleen ’s avonds). We kunnen dan samen overleggen over de beschikbare wijken.
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.)

