De Antenne

11 november 2018

Van Dedemkerk

10.00 uur: koffie drinken
10.30 uur: ds. W. van Moolhuizen, Anders Kerken
m.m.v. EPN band
Thema : “Fijne ZINdag”

9.30 uur: ds. T.W.D. Prins–v.d. Bosch, Daarle
Liturgie: Lied 868:1,3,4,5, Ps. 19:1,2, Lied 723:1,2,
Ps. 136:1,2,3,4,5, Lied 719:1,2,4,5, Lied 978:1,2,4
Thema: “Danken doorbreekt de vanzelfsprekendheid”
Schriftlezing: Exodus 13:1-16, Lukas 2:22-24

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA/Binnenlands Diaconaat

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA/Binnenlands Diaconaat

19:00 uur: Dienst in De Fontein

19.00 uur: ds. J. Zondag
Liturgie: Ps. 146, Ps. 103:1,2,3, Ps. 51:1,2, Lied 903:1,3,5,
Lied 340b, Lied 838
Thema:
Schriftlezing: Genesis 4:1-16, Korinte 13:1-13
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA/Binnenlands Diaconaat

Kindercollecte: 4e kwartaal 2018: Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Accra - Ghana
Collecteopbrengst: 04-11-2018 K&S € 427,55 en PKW € 716,73 en verjaardag fonds € 664,85
Zondag 11 november 2018 – Noodhulp aan Sulawesie: De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi
heeft al meer dan 1.400 mensen het leven gekost. Verwacht wordt dat het dodental nog snel zal stijgen. Lokale christelijke
hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel en
medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp. Uw gebed en financiële bijdrage zijn
hard nodig! Dank u wel voor uw steun!
Ontmoetingsgroep: De ontmoetingsgroep komt op maandag 12 november om 20.15 uur voor de tweede keer dit seizoen bij
elkaar. We zijn een groep van jong werkende ouders. Dit seizoen lezen we het boek: "Mensen van de weg- tien levensvragen
spiegelen aan Jezus’ leven" en gaan we met elkaar in gesprek over hoe wij onze levensweg (willen) bewandelen. Ben je
geïnteresseerd of wil je een keer een avond langskomen, dan ben je van harte welkom. Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Henriette Emmink (henriette1983@hotmail.nl) of Irene van Staveren (irene1975@live.nl). Zij kunnen je dan ook
het adres doorgeven waar we 12 november bij elkaar komen.
Open Kring: Op dinsdag 13 november a.s. komen we weer bij elkaar als Open Kring. De morgengroep begint om 9.30 uur en
we sluiten af om 11.30 uur. De avondbijeenkomst begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Beide groepen komen bij
elkaar in “De Antenne”. Belangstellenden zijn van harte welkom.
God in de supermarkt: Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten we vanavond? Op uitnodiging van Yentil, komt
'God in de supermarkt' op 14 november naar De Antenne in Dedemsvaart. Vanaf 19:30 uur is de inloop en we starten om
19:45 uur. De toegang is vrij, wel wordt er een collecte gehouden. Belangstellenden zijn na opgave van harte welkom!
Opgave bij Janettezwiers@gmail.com. Ook mannen zijn van harte uitgenodigd! Voor meer
informatie www.godindesupermarkt.nl
Commissie Kerk en Israël: organiseert op donderdag 15 november de tweede spreker van dit seizoen, nl. de heer Arjen
Lont. Hij is sinds 2016 honorair consul voor Israël in de 4 noordelijke provincies. In die functie probeert hij bruggen te bouwen
tussen Israël en Nederland. Maar hij heeft ook veel te melden over de profetische tijd waarin wij leven. Leg de krant naast de
Bijbel en we zien hoe in onze tijd vele profetieën voor onze ogen vervuld worden, met name in Israël. Donderdag 15
november 2018, 19.30 uur (koffie klaar om 19.15). Locatie De Fontein, Hoofdvaart 7, Dedemsvaart.
55+ donderdagmiddag 15 november komt het Kleinkoor Vinkebuurt voor ons optreden. Aanvang 14.00 uur. Wilt u graag
gehaald worden bel dan tussen 12.00 – 13.00 uur met Tjerkje van der Meulen, tel. 613643.
Activiteit voor Wijk Zuid West: Bingo: Wegens het overweldigende succes van vorig jaar, willen wij ook dit jaar weer een
Bingo organiseren voor de wijk Zuid West op donderdag 15 november om 20:00 uur in het Kruispunt. Vorig jaar was het een

prachtig moment van ontmoeting en gezelligheid. Opgave kan bij Jan Eijlander, Ronald de Jonge, Gerda Hofman en/of ds.
Karsten van Staveren.
60-jarig bestaan Van Dedem Kerkkoor: Op 4 november bestond het Van Dedem Kerkkoor 60 jaar.
Dat willen wij graag samen met u gedenken, in de morgendienst van zondag 18 november in de Van Dedemkerk.
Interkerkelijke vrouwenavond: Op woensdag 21 november wordt er een interkerkelijke vrouwenavond georganiseerd in de
Immanuelkerk, Dedemsvaart. Inloop is vanaf 19.00 uur, start programma is om 19.30 uur. Het thema van deze avond is
‘Loslaten’. De spreekster is Karin The uit Zuidwolde. Namens de interkerkelijke vrouwengroep Dedemsvaart/Balkbrug van
harte welkom! Wij zijn op zoek naar vrouwen die interesse hebben om 2 keer per jaar deze avonden of ochtenden mee te
helpen organiseren. Interesse? Mail Corien Deen, corien@ live.nl
Activiteitencommissie NW 3: Zaterdag 24 november is het weer zover. We gaan weer biljarten. Aanvang half 8. Wie zin
heeft kan zich opgeven bij Joke Deen. Tel. 615756 of hnsdn87@gmail.com. We hopen u gauw te ontmoeten.
Gemeente avond 28 november De Antenne: deze gemeente avond zal in het teken staan van ontmoeting. Waarbij de
kerkenraad de gemeente op de hoogte wil brengen van de zaken die op dit moment lopen. Er is gelegenheid om vragen te
stellen en met elkaar in gesprek te gaan. De kerkenraad hoopt u hier te ontmoeten. Gemeente avond woensdag 28
november in de Antenne 19.30 uur inloop met koffie en start om 20.00 uur.
Herhaalde oproep t.b.v. verjaardagfonds: 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. Er zijn momenteel weer enkele wijken
vacant gekomen. Hebt u tijd en wilt u helpen? Stuur dan een mail naar Derk Zwiers via kerkrentmeesters.deantenne@pkndedemsvaart.nl of eventueel telefonisch 0523-614123 (alleen ’s avonds). We kunnen dan samen overleggen over de
beschikbare wijken.
Activiteiten sectie Zuid-Oost: - Op vrijdag 23 november as. vanaf 19.30 uur organiseren wij Het Stamtafelgesprek
(Gezelligheid en het bespreken van diverse thema's die 'op tafel' komen). Locatie: Lokaal 12 (achter in de Readshop),
Julianastraat 12.
- Op vrijdag 23 november vanaf 18.00 uur is er in De Antenne weer een Amerikaans Buffet: Neem iets mee om te delen. (Je
maakt een voorgerecht of een hoofdgerecht of een nagerecht voor 4 a 6 personen. Zo neemt iedereen iets mee en eten we
gezellig met elkaar.) Aanmeldingen vanuit de gehele gemeente zijn welkom bij Geke van Elburg (per brief Kotermeerstal 80,
per e-mail ag.vanelburg@hotmail.com of telefonisch 613187).
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het decembernummer van De Samenspraak is zaterdag 17 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, De Magnolia 42, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

