Van Dedemkerk

12 november 2017

De Antenne

09.30 uur: ds. K. van Staveren
Zingen: NLB 217, NLB 370, NLB 942, NLB 503, NLB 794
Thema : “Lotgenoten”
Schriftlezing: Genesis 19:1-3, 12-26

10.00 uur: koffie drinken
10.30 uur: ds. W. van Moolhuizen, Anders Kerken
Thema : “De maakbare wereld”

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: de Fontein: mevr. T.W.D. Prins, Daarle

19.00 uur: Dienst in de Fontein

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA/Binnenlands Diaconaat
Kindercollecte: KIA: Ghana visserij: kinderen uit deze slavernij halen
Leven uit de Bron: zondag 19 november: Matteüs 25: 31-46
Collecteopbrengst: dankdag 01-11 voor K&S € 203,90 en PKW € 295,62, op 05-11 voor K&S 537,91 en PKW € 454,74
Contactgegevens: ds. Günter Brandorff, 7771 EK Hardenberg, tel. 0523-267119, mob. 06-51558830, e-mail:
brandorffgunter@gmail.com.
“Hoe doe jij dat?” :Een kring voor de midden generatie. Op de maandagavonden van 6 nov., 13 nov. en 20 nov. waarin we
elkaar de vraag kunnen stellen; “Hoe doe jij dat?”. Het idee is dat we een aantal van onze leeftijdsgenoten vragen naar hun
werk en leven. “Wat geeft ze plezier? Waar lopen ze tegenaan? Hoe werkt hun geloof in het leven van alledag?” Daarna lezen
we met elkaar een verhaal uit de bijbel dat raakt aan hun leven en kijken of God ons iets daarmee zou kunnen zeggen. We
komen om 20:00 uur bij elkaar in de consistorie van de Van Dedemkerk Opgave bij ds. Karsten van Staveren,
dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
Zondag 12 november, binnenlands diaconaat collecte; Kindervakantieweken voor vluchtelingen: Voor vluchtelingen,
asielzoekers en hun kinderen is op vakantie gaan iets bijzonders. Normale vakanties zijn voor hen te duur. Terwijl het – zeker
voor kinderen – erg fijn is om te kunnen spelen en ontspannen en even weg te zijn van alle onzekerheid en de vaak
stressvolle woonsituatie. Daarom biedt VluchtelingenWerk asielzoekers- en vluchtelingenkinderen van 6 tot 18 jaar en
eenoudergezinnen jaarlijks een vakantie aan. Kinderen en jongeren van vluchtelingen- en asielzoekers gezinnen zitten in de
knel. Juist hen ontspanning en spel aanbieden, is een mooie vorm van diaconaal werk. Helpt u mee om deze collecte tot
een succes te maken? Hartelijk dank!
Afscheid familie van Dijk: Tijdens de afscheidsavond voor de fam. van Dijk op woensdag 15 november vanaf 20.00 uur in
de Antenne (inloop vanaf 19.30 uur) zal er ruimschoots gelegenheid zijn persoonlijk afscheid te nemen. Dat zal minder het
geval zijn na afloop van de afscheidsdienst op zondagmiddag 19 november. Dan zal het helaas moeten worden als “de
handdruk bij de deur.” Er zullen nl. vele genodigden naar Dedemsvaart komen, die de fam. van Dijk na de dienst ook nog
graag wil ontmoeten in De Fontein. We hopen dat u hiervoor begrip heeft. Er is nog een ander moment van afscheid op
25 november na de weeksluiting van 19.00 uur in de Van Dedem Marke.
Stamtafelgesprek: vrijdag 17 november 19.30 uur in Lokaal 12 (achter in de Readshop), Julianastraat 12. Samen met ds.
Gunter Brandorff actuele onderwerpen bespreken. Gezelligheid en inhoud aan de stamtafel. Aanmelden bij Hans Niezink,
tel. 610898 of hansniezink@gmail.com.
Concert harmonieorkest Jubal: Zaterdag 18 november om 19:30 uur geeft het harmonieorkest van Jubal samen met de
Euphonion Singers uit Wilsum een concert in de Antenne kerk. Het concert staat in het teken van “Classis meets pop”. Hierbij
worden o.a. nummers als The Rose, One moment in Time en Music gezamenlijk uitgevoerd. De entree is gratis. Komt u ook?
Taizé: Op 19 november zijn twee broeders uit Taizé te gast in Ommen en Dedemsvaart. Er zijn allerlei activiteiten
georganiseerd. Kijk op de website voor meer info. JIJ BENT ER TOCH OOK BIJ! Het programma in Ommen start om 14 uur
en is speciaal voor jongeren van 16 - 30 jaar. Vanaf 17 uur is er in Dedemsvaart een zangworkshop, een gezamenlijke
maaltijd en een viering. Opgeven kan nog via www.taizededemsvaart.nl Voor de viering hoef je je niet aan te melden. Wees
allemaal Welkom!
Kerk en Israël avond: Donderdag 23 november 2017, dr. Michael Mulder spreekt over: Geen vervangingstheologie en geen
twee wegen… maar wat dan wel? De kerk is aan het genezen van de vervangingstheologie. Maar tegelijk wil de kerk het
unieke van de belijdenis van Jezus als Heer vasthouden. Daarom geen ‘twee-wegen-leer’. Hoe moeten we dan de

verbondenheid met Israël gestalte geven? Enkele vragen: Hoe is er in de loop van de tijd over de verhouding met Israël
gedacht? Wat staat hierover precies in Romeinen 9-11?
Doopdienst: Op 3 dec. zal er weer de gelegenheid zijn om je kind te laten dopen of zelf gedoopt te worden. Het is goed en
gezellig om met andere ouders in gesprek te zijn over God, het geloof en de doop. Daarom zullen er de
voorbereidingsavonden zijn op donderdag 23 en 30 nov. Op 12 dec. zullen we met elkaar terugkijken op de doopdienst. Je
kunt je aanmelden voor deze avonden bij ds. Karsten van Staveren. dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425.
Kerstverhaal: Beste jongens en meisjes zou je het leuk vinden om ons te helpen? Wij gaan n.l. een filmpje maken over het
Kerstverhaal. Dit filmpje kunnen de mensen in de kerk zien op Kerstavond en op Tweede Kerstdag. Hiervoor zijn we nog
spelers en lezers nodig. We zijn op zoek naar een Jozef, Maria, engelen en herders. Je speelt het dan uit, terwijl iemand
anders voorleest wat je moet doen. Daarom zoeken we ook kinderen die graag voorlezen. Je komt dan niet in beeld, maar je
leest stukjes van het Kerstverhaal voor. Het is voor alle kinderen, die mee willen doen, het maakt niet uit of je bij een kerk
hoort of niet. Als je zelf kleding hebt ,die hierbij past dan zou dat mooi zijn, maar wij hebben ook wel wat.
Maandagavond 13 november om 18.15 uur ben je van harte welkom in De Antenne. We filmen waarschijnlijk tot 19.30 uur.
Wil je meedoen? Stuur dan een mailtje naar: karinvandijk56@gmail.com
Commisie Fondsenwerving: Voor het u behulpzaam zijn bij het ontruimen van uw woning en ophalen van overtollige
spullen, houdt de Commissie Fondsenwerving zich aanbevolen. U kunt hiervoor contact opnemen met: Dick Olde
0523-638569 of Willem Nijboer 0523-616051
Bereikbaarheid van Dedemkerk/Fontein: Voor het reserveren van zalen voor vergaderingen en bijeenkomsten in de van
Dedemkerk & de Fontein kunt u mailen naar: koster.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl of bellen naar 0523-616615. Dit
nummer is doorgeschakeld naar het mobiele nummer van de koster Henk Zomer. Indien hij de oproep niet direct beantwoord
kan, kunt u de voicemail inspreken en wordt u teruggebeld.
Kerstpakketactie 16 december 2017: In “De Antenne” worden op zaterdag 16 december kerstpakketten gemaakt. De
pakketten zijn bestemd voor gezinnen en alleenstaanden die het financieel moeilijk hebben. Denk aan mensen die werkloos
zijn (geworden), een gezin waarin sprake is van scheiding, een kleine zelfstandige of een alleenstaande met een parttime
baan. Weet u een adres, laat het voor 12 december a.s. weten aan een diaken of mail naar:
kerstpakketactiededemsvaart@gmail.com. U kunt iets bijdragen door op 16 december tussen 9.30 en 10.30 uur
levensmiddelen te brengen, (geen producten met alcohol). Of door deze, tijdens de openingstijden, in het winkelwagentje in
de hal van “de Antenne” te leggen. Een gift kan ook, die kan overgemaakt worden naar: NL70FVLB0226122344 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. o.v.v. Kerstpakketactie 2017.
Aanname advies Cees Hendriks door de kerkenraad: De kerkenraad is blij u te kunnen meedelen dat het advies van Cees
Hendriks in meerderheid van stemmen definitief is aangenomen. Met dit advies zal de kerkenraad nu verder aan het werk
gaan. De kerkenraad zal de gemeente regelmatig op de hoogte stellen van de stand van zaken rond de implementatie van het
advies.
Correctie De Samenspraak: De deadline voor het inleveren van kopij voor ‘De Samenspraak’ van december is 18 november
17.00 uur. In het novembernummer van ‘De Samenspraak’ staat per abuis een verkeerde datum vermeld.

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.)

