De Antenne

10 november 2019

Van Dedemkerk

10.00 uur: koffie drinken
10.30 uur: ds. K. van Staveren, Anders Kerken,
m.m.v. EPN Band
Liturgie: Sound of Silence, NLB 513, Opw. 436,
Sorry zeggen, Opw. 334, Opw. 720, Ik wens jou, NLB 422
Schriftlezing: Jakobus 3: 1-4
Thema: “#DOESLIEF”

9.30 uur: ds. B.J. Heusinkveld, Daarle

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: Diaconie

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: Diaconie

19.00 uur: dienst in De Fontein

19.00 uur: ds. J.D.T. Wassenaar, Hellendoorn

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: Diaconie
Kindercollecte: 4e kwartaal - De Baby Box – Een “Mission Possible project”
Collectes: 3 november: PKW € 393,37, K&S € 938,20 en verjaardag fonds € 683,35
Dag van de Mantelzorg: Vandaag is het de ‘Dag van de mantelzorg’. Daarom staan er op deze zondag weer rozen klaar om
aan een mantelzorger te geven. Na de dienst kunt u een roos meenemen en bezorgen bij een mantelzorger bij u in de straat,
buurt of familie. Geef ze een roos, want MANTELZORG DOEN WE SAMEN!!
Kerk en Israël: Israël, het Joodse volk en het Christelijk geloof. Discussieavond commissie kerk en Israël. Velen bewaren
goede herinneringen aan hun reis naar Israël. Lopen in de voetsporen van Jezus! Maar is het Joodse volk nu nog belangrijk
voor ons geloof? Veel christenen kijken met gemengde gevoelens naar Israël. Op 12 november houden we hierover een
discussieavond. Thema zal zijn, wat kunnen we als gelovige met Israël hebben? Inleider is ds. Bart Trouwborst uit
Nieuwleusen. Hij geldt als een expert op dit gebied en vertelt graag over zijn passie op 12 november,19.30 uur, de Fontein,
Hoofdvaart 5. Welkom!
Open Kring: Op dinsdag 12 november a.s. hopen de deelnemers aan de Open Kringgesprekken elkaar weer te ontmoeten.
Tijd: 09.30 uur – 11.30 uur in De Meule. Leesboek: ‘Dieper dan woorden’.

Taizeviering: Op zondag 17 november 2019 is er tijdens de avonddienst om 19.00 uur in De Antenne, 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: “Hoop in bange dagen”. De deuren zijn om 18.30 uur open. Eenieder is van harte welkom. Na afloop is
koffie en thee.
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 14
en 28 november samen in de consistorie van de van Dedemkerk om 9.45 uur. Informatie kan worden ingewonnen bij ds.
Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-61242
Doopcatechese: Dopen is het moment waarin wij en onze kinderen de eerste stappen zetten in Gods familie, de kerk. Het is
een kruispunt in je leven waar je laat zien waarom je gelooft en waarom je jouw kinderen deze rijkdom ook mee wilt geven. 17
nov. is de volgende doopdienst in de Antenne. 11 nov, 2 dec. zullen we 2 avonden samen komen in een van de zalen van De
Antenne om 19:30 uur. Aanmelden kan bij ds. Karsten van Staveren, die deze doopdienst ook zal leiden.
Geef extra voor je Kerk: In De Samenspraak van november kunt u meer over de noodzaak voor deze actie lezen en waarom
we het regelmatig bij u onder de aandacht brengen. Kort gezegd: “We vragen om een extra maandelijkse bijdrage aan uw
kerk van gemiddeld € 5,- per gezin of lid”. Wie wat meer kan/wil missen is vrij om er wat bovenop te doen en voor wie het wat
te veel gevraagd is kan het bedrag lager zijn. U moet dit wel geheel zelf inregelen. Kom nu in actie! Onder vermelding van
‘Geef extra voor je kerk’ kunt u een periodieke overboeking maken naar: NL27 RABO 0373 7132 15 t.n.v. CvK Protestantse
Gem. Dedemsvaart i.w. Namens de colleges van kerkrentmeesters.

De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het december nummer van De Samenspraak is zaterdag 16 november 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?

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.)

