Van Dedemkerk

10 september 2017

10.00 uur: Dienst in de De Antenne

De Antenne

09.30 uur: koffiedrinken.
10.00 uur: ds. J. van Dijk, ds. G.B. Huiskamp; Startzondag
Collecten: 1e collecte: PKW
2e collecte: World Vision

19.00 uur: De Fontein ds. G.B. Huiskamp
Ps.139:1,14;NLB982;NLB 362:1,2;Geloofsbelijdenis(NLB
340c);NLB527:1,3,5
Lezen: Exodus 2:1-10 en Exodus 2:23-25 en Exodus 3:1-10
Thema: “Toeval of geen toeval?

19.00 uur: Dienst in De Fontein

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: World Vision
Kindercollecte: World Vision
Leven uit de Bron zondag 10 sept.: Matteüs : 18: 21-35
Collecteopbrengst 3 september: voor K&S - diaconie is € 269,54; PKW € 328,55 en er is ook verjaardagsfonds gestort, dit
was een bedrag van € 607,93
Basiscatechese/jeugdnevendienst: Hallo jongens en meiden van groep 7/8 en van het voorgezet, zondag 17 sept.
beginnen we weer met basiscatechese maar ook met de jeugdnevendienst! Na overleg, hebben we besloten dat de
jeugdnevendienst gelijk gaat lopen met de basiscatechese. Meestal de vierde zondag van de maand, dit kan afwijken voor
speciale diensten. We geven dit op tijd aan op de nieuwsbrief. Zien we jullie zondag 17 sept. in De Antenne? Namens
basiscatechese Annet Ekkelenkamp, namens jeugdnevendienst Coby van Dijk.
Vergadering Team Noordwest: Op dinsdagavond 12 sept. hopen we als pastoraal team Noordwest weer bij elkaar te komen
in de Antenne. Aanvang van de vergadering 19.30 uur.
Inloopochtend Ontslag en nu? Woensdag 13 september 2017: Heb je recent ontslag gekregen of ben je al langer
werkeloos en lijkt het je fijn om daar met lotgenoten over te praten? Hiervoor bieden we graag de gelegenheid door een
speciale inloopochtend te organiseren voor mensen die ontslagen zijn. Deze ochtend zal gehouden worden op woensdag 13
sept. 2017 van 10.00 – 12.00 uur in De Antenne. Loop vrijblijvend bij ons binnen. We schenken een lekkere kop koffie en er is
rust en ruimte om met elkaar te praten en te luisteren naar elkaar.
Yentil: Op woensdagavond 13 sept. is de startavond van Yentil. Deze avond treffen wij elkaar om 19.30 uur op het
parkeerterrein bij de Lidl. Het wordt vast weer een mooie startavond van een nieuw seizoen Yentil. Natuurlijk zijn nieuwe
leden ook van harte welkom. Vragen? bel. Jeannette Noordegraaf, tel. 0523-676215
Bijbelkring: Op donderdag 14 sept. beginnen we om 10.00 uur in de Fontein weer met de Bijbelkring o.l.v. ds. J. van Dijk. We
lezen na een terugblik verder vanaf Openbaring 18. We komen om de veertien dagen bij elkaar op de donderdagmorgen.
Contactavond voor medewerkers in het pastoraat: Op donderdag 14 sept. a.s. is er voor alle medewerkers in het
pastoraat (sectieleiders, contactpersonen, kerkactief) een contactavond in De Fontein. We ontmoeten elkaar, bespreken de
actuele stand van zaken in het pastoraat en ds. van Dijk zal een stukje toerusting verzorgen. Vanaf half acht inloop. We
beginnen om 20.00 uur.
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. Vanaf donderdag 21 sept. komen we om de
twee weken bij elkaar in de consistorie van de Van Dedemkerk om 9.45 uur. Opgave bij ds. Karsten van Staveren,
dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
Motortoertocht: Op zondag 24 sept. hebben we de motortoertocht gepland. We starten na de morgendienst, rond 11.00 uur,
na de Vredesdienst, vanaf de Langewijk 266, alwaar we eerst een kop koffie drinken. Na ongeveer een uur rijden gebruiken

we onze eigen meegenomen lunch. Naast een lunch ook graag paspoort/ID-kaart en groene kaart meenemen. Ieder rijdt mee
voor uw eigen risico. Het is de bedoeling dat we aan het eind van de middag gezamenlijk eten. Graag uiterlijk vrijdag 22
september opgeven bij Henk Zieleman tel. 614129, email: hzieleman@home.nl of Jan Ruitenberg tel. 615282, email:
janruitenberg@hotmail.com. Bij regenachtig weer gaat de tocht niet door. Helaas is dit bericht door een misverstand niet in de
Samenspraak terechtgekomen. Graag even delen met potentiële deelnemers. Henk en Jan.
Opendeurdienst: Op zondag 24 sept. is er weer een Opendeurdienst in de Van Dedemkerk. Vanaf 18.50 uur zingen we
enkele bekende liederen, aanvang van de dienst is 19.00 uur. Het thema deze keer is: Wachten duurt lang! Voorganger is ds.
J. van Dijk en het Gospelkoor Tehillim uit Nieuwleusen o.l.v. Iris de Jong verleend haar medewerking. Het orgel wordt
bespeelt door dhr. J. Plender.
Brongroep: De brongroep is een groep mensen van alle leeftijden die met elkaar in gesprek willen gaan over de bijbel. Als je
de bijbel met elkaar leest, is het telkens weer een verrassing, zodat je aan het einde van een avond met iets nieuws naar huis
gaat. Vanaf 5 okt. komen we elke eerste donderdag van de maand om 20.00 uur samen in zaal 2 van de Fontein. Opgave kan
bij ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
Stilte, bezinning en verbinding: In Nijkleaster – nieuw klooster - een pioniersplek van de Protestanste Kerk Nederland.
In de middeleeuwse Radboudkerk in het Friese Jorwert worden verschillende activiteiten aangeboden die toegankelijk zijn
voor iedereen. Gasten kunnen een dag of een dagdeel mee vieren, lopen en stilte ervaren, in verbinding met anderen. In de
Antenne liggen boekjes met het Nijkleaster programma voor het najaar 2017 en voorjaar 2018 en nog meer informatie vindt u
op www.nijkleaster.frl.
Oproep t.b.v. verjaardagsfonds: Wij zijn dringend op zoek naar mensen die ons willen helpen bij het brengen en/of ophalen
van de enveloppen voor het verjaardagfonds van onze beide kerken. Inmiddels hebben zich al enkele mensen opgegeven.
Daar zijn we heel erg blij mee. Helaas zijn het er nog niet genoeg. Bent u geïnteresseerd? Geef dan zo spoedig mogelijk
bericht aan Derk Zwiers. Tel. 0523-614123 of per mail naar kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl. Vele handen
maken licht werk!
Oproep: Nellie Aalbers is al een tijdje in Clara Feyoena Heem om te revalideren. Ineke wil graag met enige regelmaat bij haar
zus op bezoek. Als u ’s middags een keertje met Ineke mee wilt rijden zou dat fijn zijn. Als u alleen ’s avonds kunt is het ook
heel mooi, Ineke gaat dan niet mee. Een telefoontje of mail (met naam, adres en telefoonnummer) naar Cobi en Lucas
Korvemaker is welkom, zij coördineren het bezoek. Hun telefoonnummer is 0523-232212 en e-mailadres:
korvemaker54@gmail.com.
Vermist: Wie weet waar de witte bloemvaasjes uit de Antenne zijn! 20 stuks, ze stonden onder in de bar, maar ik zie ze niet
meer!!!
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.)

