Van Dedemkerk

12 februari 2017

De Antenne

Dienst: De Antenne

09.30 uur : ds. J. van Dijk Scholendienst “De Groen”school
Zingen: NLB 288; NLB 313: 1,5; EL 466; NLB 416: 1, 2 , 4
Lezen: Matteüs 13: 44-46 BGT
Thema: Buitengewoon bezig….
11.00 uur : ds. B.G. Breunesse “ De Regenboog” school
Collecten: In de dienst: PKW
Uitgang: K&S/Diaconie

19.00 uur De Fontein: ds. J.van Dijk
Zingen: Ps.105:1,3; Ps.105:2; NLB 302:1,3,4; NLB 713:1, 2;
NLB 489:1,2; NLB 909: 1,2; NLB 263:1,2,3
Lezen: Psalm 78: 1-11 BGT
Thema: Kijk eens om je heen…..
Collecten: In de dienst: PKW
Uitgang: K&S/Diaconie

19.00 uur ds. K. van Staveren “Psalmen van Nu”
Collecten: In de dienst: PKW
Uitgang: K&S/Diaconie

Kindercollecte: Stichting” Mavuvu”
Collecteopbrengst: 29 januari K&S-Diaconie € 351,68. 5 februari KIA-Werelddiaconaat € 551,32. PKW € 294,17
Koffiedrinken: In verband met scholendienst is er vanmorgen GEEN KOFFIEDRINKEN, na de dienst van 9.30 uur.
En voor de dienst van 11.00 uur.
Scholendiensten: Deze zondag is De Groen om 9.30 uur te gast en De Regenboog om 11.00 uur. Beide keren in De
Antenne. Het wordt vast weer heel bijzonder.
Waarneming: ds .J.van Dijk is niet beschikbaar van 15 t/m 27 februari. Wanneer er behoefte is aan pastorale begeleiding kan
contact worden opgenomen met één van de aanwezige collega’s.
Team Noordwest: Ontmoet elkaar eens anders!!! Voor de gemeenteleden van Sectie Noordwest Wat: Avondje biljarten
Waar: Biljartzaal naast de Corner. Wanneer: 17 februari. Hoe laat: 19.30 uur. Kosten biljarten: € 5,-- drankje(s) zijn voor eigen
rekening. Opgeven kan tot 13 februari bij: Joke Deen tel. 615756. Email: hnsdn87@gmail.com
Huiskamertoer wijk Zuid West: Ook dit jaar kunnen we elkaar ontmoeten in de huiskamers. Jezus zei eens: “Waar 2 of 3 in
mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden.” Elk jaar zijn dit waardevolle ontmoetingen. Ik hoop dat jullie ook gezellig
meedoen. U kunt zich op geven bij de sectieleiders, Jan Eijlander, Lenie Boeijenga en Ronald de Jonge of ouderling Gerda
Hofman en ds. Karsten van Staveren. 16 februari om 20:00 uur wijk ZW3, 21 februari om 14.30 uur wijk ZW1, 9 maart om
10.00 uur wij ZW1, 14 maart om 20.00 uur wijk ZW1,21 maart 2017 om 10.00 uur,27 maart 2017 om 20.00 uur: Een avond
voor de jongeren/ midden generatie.
Psalmen voor Nu: Vandaag organiseert de taakgroep leren een avond naar aanleiding van Psalmen voor nu: psalmen in een
modern jasje voor jong en oud. Psalmen in “gewoon” Nederlands begeleidt met een band. De Psalmen voor Nu band zal in
Dedemsvaart optreden en vertellen wat de Psalmen met hen doen en waarom het goed is de Psalmen te blijven
bidden/zingen. Het zal gehouden worden om 19.00 uur tot 20.00 uur in het kerkelijk centrum De Antenne.
Werkgroep Hongarije: De werkgroep zamelt al tientallen jaren gebruikte kleding. Een deel van de kleding komt beschikbaar
voor daklozen in Boedapest en een ander deel van de kleding wordt verkocht aan de organisatie Bag2School welke dit weer
verkopen in diverse landen in 2e hands kledingwinkels. De opbrengst hiervan gebruikt de werkgroep voor de ondersteuning
van het missiehuis, de school en kinderopvang in Kisoroszi. In kader van de reis in april wordt er nu een extra inzamelactie
gehouden waarvoor er vanochtend bij de uitgang weer lege zakken worden uitgedeeld. U kunt uw kleding de komende weken
(in zakken) de deponeren in/bij de gele container in de hal van de Antenne. Kunt u het niet brengen/meenemen neem dan
contact met ons op en wij halen het graag op wg.hongarije@pkn-dedemsvaart.nl of 06-38890013

Huiskamertour Noord- Oost 1: U wordt van harte uitgenodigd voor de Huiskamertour NO-1 op 14 febr. of 22 febr. om
20.00 uur Ook op 6 mrt. 20.00 uur of op 7 mrt. 14.00 uur is er de gelegenheid om er te zijn. Opgave kan bij Henny Logtenberg,
tel. 613275 of e-mail: f.logtenberg@kpnplanet.nl. Dan hoort u ook waar deze gezellige Huiskamertour plaats vindt.
Huiskamertour Noord- Oost 2: Voor wie zich nog op wil geven voor deze mooie “Delen is Verbinden” bijeenkomsten:
op 20 februari, 7 of 16 maart ‘s avonds of 1 maart ’s middags, er is nog plek!! Je kunt je nog opgeven per mail:
jackie.wieringa@hetnet.nl
55+: Een wandeling door de tijd in Dedemsvaart Op donderdag 16 februari maken we ‘een wandeling door de tijd in
Dedemsvaart’. Een lid van de Historische Vereniging Avereest laat ons, aan de hand van dia’s, de veranderingen in de loop
der jaren van Dedemsvaart zien. We heten alle trouwe bezoekers en geïnteresseerden hartelijk welkom. U wordt, in De
Antenne, om 14.00 uur verwelkomt met een kopje koffie of thee. Mocht u graag gehaald willen worden, bel dan tussen 12.00 13.00 uur naar Tjerkje van der Meulen tel. 613643 Hartelijke groet, Aly Visser
Vacatures kerkenraad: Komende zomer treden er weer een aantal ambtsdragers af. De kerkenraad is op zoek naar mensen
om de vacatures in te vullen. Er zijn vacatures voor diaken, diaconaal medewerker, ouderling en sectieleiders. Mocht u zin
hebben om een taak in de kerkenraad op u te nemen of kent u iemand die u geschikt acht, laat dan een naam of briefje achter
in de paarse doos in de hal. Mailen mag ook: scriba.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl. Maaike Hiemstra.
De kerkenraad van de Van Dedemkerk zoekt een voorzitter. Gemeenteleden van de Van Dedemkerk kunnen namen van
gemeenteleden, die zij willen voordragen voor deze vacature, schriftelijk inleveren bij scriba Ellen Kok, Anton van der
Horststraat 21 of via de mail: scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl. Dit kan tot 15 februari 2017.
Huiskamertour Zuid- Oost: Voor wie nog aan wil schuiven bij deze mooie bijeenkomsten: maandagmiddag 13 februari, fam.
Te Velde, Bachplein 8 aanvang 15.00 uur; dinsdagavond 14 februari fam. Van Faassen Verdistraat 14. Aanvang: 20.00 uur.
Opgave bij Jeltje Nijhuis bhnijhuis@home.nl
Afscheidsdienst ds. Bart Breunesse: Graag nodig u/ jou hartelijk uit voor de afscheidsdienst op 19 februari a.s. om 10.30 uur
in de Antenne. Aan deze dienst werken Jubal, zangeres Phiona, De Cantorij en het Van Dedem Kerkkoor mee.
Commissie Fondsenwerving: - Wij halen uw bruikbare goederen op en kunnen u helpen bij woningontruiming.- Bieden niet
alleen op de Fancy Fair goederen aan, u kunt ook tussentijds informeren naar bruikbare spullen. Neem hiervoor contact op
met: Dick Olde tel. 0523-638569 of Willem Nijboer 0523-616051 - Ook bieden wij goederen op Marktplaats aan onder de
naam: Starsky. (Dick Starke) 0523-614568.
Vakantie Bijbel Week: Deze wordt gehouden op woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 februari, in het Greijdanus College
(Burg. Schuitestraat 7a in Hardenberg). Op woensdag en donderdag zijn de kinderen welkom vanaf 9.30 uur; we beginnen om
9.50 uur en sluiten af rond 12.00 uur. Ook op vrijdag, maar dan wordt ’s middags vanaf 13.00 uur de musical ingestudeerd. De
voorstelling is ’s avonds van 19.00 - 20.15 uur.Wil je meedoen in de musical, geef je dan snel op want er kunnen maar 20
kinderen per leeftijdsgroep zich opgeven. Voor meer informatie en opgave: www.vakantiebijbelweekhardenberg.nl of neem
contact op met het VBW kernteam via e-mail: bijbelweekhardenberg@gmail.com
Open kring: A.s. dinsdag 14 februari komen we weer bijeen in de open kring in de Antenne. De morgenbijeenkomst start om
9:30 uur. We sluiten af om 11:30 uur. De avondbijeenkomst start om 19:30 uur. We sluiten af om 21:30 uur

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.)

