Van Dedemkerk

8 oktober 2017

09.30 uur: ds. J.van Dijk, Dienst van Schrift en Tafel

De Antenne

09.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

Zingen: Ps.84:1,3;God vol vergeven; Ps.84:6;
Lied van het Licht; NLB 834; EL 285; NLB 405:1,4;
NLB 840; NLB 381; NLB 418:1,2,3.
Lezing: Efeziërs 4: 1-6 en 22-32
Thema: “Laat geen vuile taal over uw lippen komen…”
Collecten: In de dienst: K&S/werkgr.evangelisatie
Bij de uitgang: PKW
19.00 uur: De Fontein ds. G.B.Huiskamp
Zingen: Ps.9:1,5;Gez.446:1,2,3,4; Gez.446:5,6,7;
Gez.481:1,4
Lezen: Hebreeën 12:1-13
Thema: “Volhouden”
Collecten: In de dienst: K&S/werkgr.evangelisatie
Bij de uitgang: PKW

19.00 uur: Dienst in De Fontein

Kindercollecte: KIA: Ghana visserij: kinderen uit deze slavernij halen
Leven uit de Bron: zondag 15 oktober: Matteüs 22: 1-14/Openbaring 21: 1-7
Van Dedem Marke: Deze zondagmorgen om 10.00 uur vindt er een avondmaalsviering plaats in “Het Baken” Voorganger is
ds. A. ten Brinke.
Collecteopbrengst: K&S op 01-10 € 375,50 en PKW op 01-10 € 549,88
Interkerkelijke vrouwenavond: Op woensdag 18 oktober organiseert de interkerkelijke vrouwengroep Dedemsvaart
/Balkbrug een avond in De Antenne met als thema 'Geluk'. Spreekster is schrijfster, therapeute en coach Carianne Ros. Er is
koffie om 19.15 uur, het programma start om 19.45 uur. Iedereen is van harte welkom. Elsa van Dijk en Corien Deen
Taizé: Vanuit Taizé, een Oecumenische geloofsgemeenschap in Frankrijk, zullen in november twee, van oorsprong
Nederlandse broeders, naar Nederland komen. Op zondag 19 november zullen broeder Sebastiaan en Broeder Jasper te
gast zijn in Ommen en Dedemsvaart. Het middagprogramma vanaf 14.30 uur in “de Kern”, Bouwstraat 17 in Ommen is
bedoeld voor jongeren van 16 tot 30 jaar. Er is gelegenheid om de broeders te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.
Het programma wordt om 17.00 uur voortgezet in “De Antenne`, Wilhelminastraat 3 in Dedemsvaart met een eenvoudige
maaltijd en een gebedsviering om 19.00 uur. Voor de viering in de sfeer van Taizé is iedereen welkom. De zaal is om 18.30
uur open. Jongeren vanuit de hele regio ,die deel willen nemen aan het programma in Ommen en Dedemsvaart kunnen zich
aanmelden via de site: www.taizededemsvaart.nl Aansluitend op het zondagprogramma zal er op maandag 20 november een
gesprek zijn tussen de broeders en predikanten, pastors, leerkrachten en jongerenwerkers uit de regio. Dit informatieve
gesprek zal als doel hebben: wat is Taizé en hoe betrekken we de jongeren bij een geloofsgemeenschap. Mensen die aan dit
gesprek willen deelnemen kunnen zich ook via de website aanmelden.
Bingo Wijk Zuid-West: Op donderdag 19 oktober is er een spannende bingo avond voor alle mensen in wijk Zuid- West.
Een gezellige avond met mooie prijzen voor jong en oud. De avond begint om 20:00 uur in De Fontein. De toegang is gratis.
Het is deze avond mogelijk vrijwillig een bijdrage te doneren, die volledig ten goede komt aan een goed doel.
Opgave bij Gerda Hofman: 616814 ggho@home.nl of ds. Karsten van Staveren
Open Kring: Dinsdag 10 oktober komen we weer bij elkaar in de Open Kring. De morgenbijeenkomst begint om 9:30 uur en
we sluiten af om 11:30 uur. De avondbijeenkomst begint om 19:30 uur en we eindigen om 21:30 uur. Beide bijeenkomsten
zijn in De Antenne. Van harte welkom ds. Gerrit Huiskamp
Gemeente avond: Woensdagavond 11 oktober hebben we een gemeenteavond in De Antenne. Tijdens deze gemeente
avond gaat Cees Hendriks het proces, de uitkomst en het bindende advies naar onze gemeente toelichten. Tijdens deze
gemeenteavond zullen er belangrijke beslissingen worden genomen over de toekomst van onze gemeente. Het advies dat
Cees Hendriks heeft uitgebracht zal zondag 1 oktober in de Van Dedem liggen en vanaf maandag 2 oktober in De Antenne.
U kunt ook een mailtje sturen naar scriba.vandedem@pkn-dedemsvaart.nl. We willen u wel vragen om met deze informatie
zorgvuldig om te gaan. Zeer waarschijnlijk zal er gestemd worden. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen, mag u
altijd iemand machtigen om voor u te stemmen. Ieder lid van de kerk mag, als hij daarvoor gemachtigd is, voor maximaal 1
ander persoon stemmen. Om 19.45 uur inloop met koffie en de avond start om 20.00 uur. Allen hartelijk welkom!!
Foto’s boottocht: zondag 22 oktober kunnen we tijdens het koffiedrinken in De Fontein de foto’s van 13 juni bekijken.
Bereikbaarheid Fontein en Van Dedemkerk: Op dit moment is er tijdelijk geen koster werkzaam in de Van Dedemkerk.
We hopen dat de kerkenraad u hier binnenkort verder over kan informeren. U kunt, zoals u dat gewend bent, het mail adres
koster.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl gebruiken als u vragen hebt. Op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag is de
Fontein tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar op het volgende nummer 616615.

Filmavond: Film over Luther. Wijk zuidoost organiseert een filmavond op woensdag 18 oktober om 20.00 uur in de Fontein.
Iedereen is welkom! Voor 13 oktober opgeven bij Hans Niezink, tel 610898, hansniezink@gmail.com. Correctie: In De
Samenspraak staat een verkeerde Lutherfilm aangekondigd. Het is niet "Storm", maar de film" LUTHER, de verfilmde
biografie": Luther is ervan overtuigd dat er een liefdevolle God is die verlossing biedt. Als hij zijn 95 stellingen op de deur van
de kerk van Wittenberg spijkert, is er geen weg meer terug...
Kruimeldiensten 2.0: Geloven dat doen we samen! Je bent nooit te jong (of te oud) om te geloven. Vind je het leuk om met
je (klein)kind, van ongeveer 0 tot 6 jaar, een keer samen een halfuurtje te luisteren naar Bijbelverhalen, kinderliederen te
zingen en samen te bidden, dan kan dat. In 2017 organiseren we weer kruimeldiensten in de Van Dedemkerk of de Fontein.
We beginnen om 16:30 uur met een korte viering, waarna we met oud en jong eventjes wat drinken in Het Kruispunt. Zet de
datums alvast in je agenda: 15 oktober, 17 december, 21 januari, 11 maart en 17 mei.
Contactgegevens: Ds. Günter Brandorff, 7771 EK Hardenberg, tel. 0523-267119, mob. 06-51558830, e-mail:
brandorffgunter@gmail.com
Cadeau afscheid: Bij het afscheid van ds. van Dijk willen wij hem graag een cadeau aanbieden van de gemeenteleden. We
willen u vragen om op een A4tje een wens, gedicht, een persoonlijke anekdote, een groet, een mooie kaart of iets dergelijks
te maken voor hem en zijn vrouw. Deze kunt u tot eind oktober inleveren in de dozen bij de uitgang van de Van Dedemkerk,
de hal van De Antenne of in De Fontein. Deze worden dan gebundeld in een boek en aan hem overhandigt bij zijn afscheid.
Wilt u hem graag persoonlijk toespreken of iets voordragen op de gezellige avond van 15 november of wilt u aanwezig zijn op
deze avond, geef dit dan door aan de scriba Ellen Kok, scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl
Kerstzangdienst: Deze zal plaats vinden op zondagavond 17 december om 19.00 uur. Daarom zoeken het Van Dedemkoor
en De Cantorij nog mensen, die het leuk vinden om op projectbasis mee te zingen. De Cantorij oefent van 18.30 uur tot 19.30
uur in de Antenne en het Van Dedemkoor oefent van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Van Dedemkerk, beide op de
woensdagavond. We beginnen op woensdag 18 oktober. Aanmelden bij Eric Halenbeek (familie.halenbeek@hotmail.com) of
kom gewoon. Zingen is het toppunt van ontspanning!!!
Evangelisatie-zangdienst: De ochtenddienst 15 oktober in de Van Dedemkerk, die om 9:30 uur begint is een zangdienst.
Deze ochtend zullen Ronald Knol (orgel) en Harold Kooij (piano) hun medewerking verlenen. Samen vormen ze een muzikaal
duo. Twee zeer enthousiaste mensen die elkaar naadloos aanvoelen en die het liefst van een kerkdienst een muzikaal feest
maken. Hun manier van begeleiden is uniek en vol verrassingen. Er zal veel samenzang zijn, met door u gekozen liederen en
natuurlijk zullen Harold en Ronald de aanwezigen laten genieten van hun samenspel op piano en orgel. De collecte in deze
dienst is bestemd voor de Evangelisatiecommissie. De werkgroep Evangelisatiezondag nodigt u voor deze dienst van harte
uit. Na afloop van de dienst is er in De Fontein koffie met wat lekkers.
Dienst van Schrift en Tafel: Vanmorgen is er in de Van Dedemkerk een “lopende” viering en vanavond in De Fontein een
“zittende” viering.
Ontmoetingsgroep: maandag 9 oktober vanaf 20.15 uur o.l.v. ds.J.van Dijk weer in zaal 2 van de Fontein.
Onder Schooltijd: Woensdag 11 oktober komen we o.l.v. ds.J.van Dijk vanaf 10.00 uur bij elkaar bij Nellie Hilberink,
Zwiersstraat 52.
Bijbelkring: Donderdag 12 oktober lezen we om 10.00 uur in De Fontein o.l.v. ds.J.van Dijk verder in Openbaring 19. We
naderen nu het gedeelte vol hoop en verwachting.
Werkgroep Hongarije: De herfst is gearriveerd dus tijd om de zomerkleding op te bergen of weg te doen. In de gele
containers in de Antenne en het Kruispunt is al u goede maar overtollige kleding welkom maar ook schoenen (aan elkaar
geknoopt of geplakt), lakens, dekens (geen dekbedden), gordijnen en knuffelbeesten zijn van harte welkom.
Kunt u het niet zelf vervoeren bel dan 06-38890013 en wij halen het graag bij u op
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.)

