De Antenne

11 september 2016

09.30 uur: ds. K. van Staveren

Van Dedemkerk

09.30 uur: dienst in De Antenne

Liturgie:
Zingen, HH 611: 1,2,4, HH 275, NLB 361: 1,2,4,5, NLB 317,
NLB 800: 1,4, NLB 868: 1,2
Lezen, Exodus 32: 7-14, Lucas 15: 1-10
Thema, Grenzen en verandering.
Collecten: In de dienst: Plaatselijk Kerkenwerk
Bij de uitgang: K&S Diaconie
19.00 uur: dienst in De Fontein

19.00 uur De Fontein: ds. G.B. Huiskamp
Liturgie:
Zingen, Ps. 27:1,2;NLB 981;NLB 760;NLB 340b;NLB
236:1,3,5,4
Lezen, Handelingen 5:12-42
Collecten: In de dienst: Plaatselijk Kerkenwerk
Bij de uitgang: K&S Diaconie

Kindercollecte: Boeren in Ethiopië
Collecteopbrengst 04- 09: Plaatselijk Kerkenwerk: € 510,21
Fancy Fair: Op 27 augustus is de 12e Fancy Fair georganiseerd. Niet alleen het weer, maar ook de samenwerking en de
saamhorigheid hebben deze dag tot een succes gemaakt. De netto opbrengst € 9.643,17 iets minder dan voorgaande
jaren maar nog steeds geweldig goed. Daarentegen stijgt de internetverkoop. Totaal aan opbrengsten vanaf 1 januari tot 1
september € 20.073,72.Terecht een applaus voor alle betrokkenen bij de Fancy Fair, toen Magriet Lamberink tijdens de
morgendienst op 4 september de bedragen bekend maakte.

Team Noordwest: Op dinsdag 13 september gaan we onze eerste vergadering van het seizoen houden om het pastorale werk
weer vorm te geven. Vanaf 19:30 in de Antenne. Tot dan!
Onder Schooltijd: Komende woensdag 14 september komen we vanaf 10.00 uur weer bijeen bij Elsa van Dijk, Nieuwewijk 67
om te beginnen aan een nieuw seizoen. In de regel komen we elke tweede woensdag van de maand ’s morgens tussen 10.00
uur en 11.45 uur bij elkaar. Interesse? Neem dan even contact op met ds. J.van Dijk.
Yentil: Op woensdag 14 september is de startavond van Yentil. Het wordt een sportieve en kunstzinnige avond. Wij
vertrekken, per fiets om 19.00 uur vanaf De Antenne. Wil je mee? Geef je dan op bij Jeannette Noordegraaf, tel.0523-676215
Inloop voor werkzoekenden: Op 14 september is er weer een inloop voor werkzoekenden om 10.00 uur in de Antenne
Bijbelkring: De Bijbelkring o.l.v. ds. J. van Dijk zal weer beginnen op donderdag 15 september van 10.00 uur-11.30 uur in De
Fontein. Het komende seizoen richten we ons op het boek Openbaring. Wie mee wil doen is welkom! We komen om de twee
weken op de donderdagmorgen bij elkaar in De Fontein.
Tabitha: Op donderdag 15 september om 14.30 uur in De Fontein begint Tabitha aan het nieuwe seizoen. De invulling wordt
samen gedaan en de middag wordt afgesloten met een etentje van 17.00-17.45 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom!
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het oktobernummer van De Samenspraak is zaterdag 17 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?
Dopen: Volgende week 18 september zal Lisa Post, De Magnolia 29 worden gedoopt in de dienst van 09.30 uur.
Basiscatechese: Hallo jongens en meiden van groep 7 en 8. Zondag 18 september beginnen we weer met de
basiscatechese. We starten om 9.30 uur in de Antenne, in het zaaltje boven. We verheugen ons er weer op, jullie ook? Tot
ziens op 18 september, Astrid en Julia. Info: Annet Ekkelenkamp, a.ekkelenkamp@gmail.com
Meet en Greet: Op zondag 18 september is er weer een Meet en Greet dienst om 11.00 uur met koffiedrinken vanaf 10.30 uur.
m.m.v. Luko Hans wordt het weer een gave viering!

Taizé: Op zondag 18 september 2016 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: ‘Zend uw licht en uw waarheid, God, laten zij mij geleiden’ 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
Op zondag 25 september collecteren we voor de Kerk in Actie: ‘Actieweek; kerken in het Midden-Oosten’. Zij zijn zwaar
getroffen door vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog in Syrië. Twee derde van de christenen is gevlucht, weg van geweld, armoede
en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen. Kerken in het Midden-Oosten houden hun deuren
open en bieden mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit en ze voelen
zich regelmatig alleen staan. Kerk in Actie luidt de noodklok en vraagt om ons gebed en om financiële steun. Hiermee kunnen
zij bijvoorbeeld onderdak bieden aan vluchtelingen en hen voorzien van voedselpakketten en kleding. Zo kost een
hygiënepakket voor vrouwen ongeveer 17 euro en een voedselpakket 45 euro. Van harte aanbevolen!
Kerk & Israel. Maandagavonden 26 september, 10 oktober en 24 oktober 2016, De Fontein, aanvang 20.00 uur. ds. H. Poot
zal bij ons een seminar houden over Jozef. Vaak is de geschiedenis van Jozef gelezen als een voorbeeld voor ons leven met
God. Maar het is ook een profetie over het leven van Jezus en Gods plan met het volk Israël. In een drietal Bijbellezingen
volgen we de geschiedenis van Jozef en kijken gelijk daar dwars doorheen naar de plaats van Jezus en Israël in de Bijbel. Ds.
Henk Poot is sinds 2009 als ‘Israëlpredikant’ full-time verbonden aan Christenen voor Israël, In 1998 verscheen van zijn hand
‘Jozef een Messiaanse geschiedenis’, Gerbrig Arends, 06 538 728 70 en Gerrit Jan Vrieling 06 22 69 14 10.
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. Vanaf 29
september komen we donderdag 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
Brongroep: De brongroep is een groep mensen van alle leeftijden die met elkaar in gesprek willen raken over de bijbel. Als je
de bijbel met elkaar leest is het telkens weer een verrassing dat je aan het einde van een avond met iets nieuws naar huis
gaat. Vanaf 1 oktober 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
Inschrijving Catechese: 3 Oktober in de Fontein van 19.00 -19.45 uur Wat is geloven? Wat doen we in de kerk? Waarom
vinden mijn ouder(s) het zo belangrijk? Je ben van harte samen met je ouder/verzorger uitgenodigd voor de inschrijfavond van
de catechese. We willen elkaar ontmoeten, wat praten, data plannen. Kom jij ook?
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.)

