Van Dedemkerk

13 januari 2019

09.30 uur: ds. M.J. Winters-Karels uit Ommen
Liturgie: Ps.25: 2 en 6, EL 376: 1 en 2, 103C: 1 en 2, EL 422:
1, 2 en 4, 158a: 1, 526: 2, 516: 1,3 en 5, 357:1,3 en 5
Schriftlezing: Jesaja 40: 1-11, Marcus 1: 1-11

De Antenne

10.30 uur: EigenwijZz: Cabaret in de kerk, ds. Kees
Versteeg
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Diaconie

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Diaconie
19.00 uur - De Fontein: ds. H. Paas

19:00 uur: Taizé, ds K v. Staveren

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Diaconie
Kindercollecte: 1e kwartaal 2019: Een jaar lang groente en aardappelen voor gezinnen in Armenië, Albanië en Moldavië

Nashville: De kerkenraad is op de hoogte van de Nashville verklaring en heeft hierover nagedacht. In de Samenspraak van
februari zal o.a. de brief van ds. R de Reuver worden geplaatst. We hebben als kerkenraad, na een zorgvuldige procedure, in
een eerder stadium er al voor gekozen om relaties anders dan tussen man en vrouw in te zegenen binnen onze gemeente.
Vacatures kerkenraad: Binnen de kerkenraad zijn verschillende vacatures te verwachten en er zijn nog openstaande
vacatures. Graag willen wij u als gemeenteleden in de gelegenheid stellen om namen in te dienen voor mogelijke kandidaten
of u zelf als kandidaat beschikbaar te stellen. Deze namen kunt u doorgeven aan de scriba Ellen Kok, Anton van de
Horststraat 21 of via scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl.
Bezoek ziekenhuis: Ineke Aalbers ligt in het ziekenhuis in Zwolle. Haar zus Nellie wil haar graag regelmatig bezoeken, maar
heeft zelf geen vervoer. Ze zoekt nog een paar vrijwilligers, die een keer met haar mee willen gaan. Het bezoekuur is ’s
middags van 14.00 uur tot 14.45 uur. Haar telefoonnummer is: 0523-617016.
Taizé: Vanavond is er een viering in de sfeer van Taize. Thema is 'Wat hoor jij?' De viering begint om 19:00 uur in de
Antenne.
Commissie kerk en Israël: Op 17 januari 2019, 19.30 uur in De Fontein organiseert de Commissie Kerk en Israël
Dedemsvaart een ‘Vertelconcert’ door Gottfrid van Eck getiteld “Het lied van het Paradijs”. In dat programma komen
beeldende kunst, (klezmer)muziek en verhalen samen. gebaseerd op volksverhalen uit de chassidisch joodse wereld, omlijst
met klezmermuziek. Een inspirerende en fantasievolle vertelling van een joodse rabbi circa drie eeuwen geleden. Een avond
voor jong en oud (vanaf ongeveer 10 jaar). Toegang gratis, er wordt gecollecteerd. Voor meer informatie 06 538 728 70.
Amerikaanse Fuif: Uitnodiging voor gehele sectie NO-1,2,3 op vrijdag 18 januari 18.15 uur. in het Kerkelijk Centrum “De
Antenne”. Opgave t/m. 16 jan. bij: Jackie Wieringa, tel. 616826 e-mailadres: jackie.wieringa@hetnet of bij: Henny
Logtenberg, tel. 613275 e-mailadres: f.logtenberg@kpnplanet.nl
We zien u heel graag aan tafel! Voor eventueel vervoer kan gezorgd worden.
Herhaalde oproep t.b.v. verjaardagfonds: Wij zijn nog steeds 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 9 wijken
vacant. 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.
Dopen: 17 februari zal er weer de gelegenheid zijn om je kind te laten dopen of zelf gedoopt te worden. Deze dienst zal
geleidt worden door ds. Karsten van Staveren. Het is goed en gezellig om met andere ouders in gesprek te zijn over God, het
geloof en de doop. De cursusavonden zullen zijn op
30 januari, 11 februari en 19 februari. Aanmelden kan bij ds. Karsten van Staveren
Activiteit wijk ZO: Op 28 februari 2019 om 20.00 uur in De Fontein ontvangen wij GINI PULLEN van de 'St. Home of Hope
and Dreams'. Zij wil ons graag meenemen naar haar prachtig kinderproject in Oeganda (www.homeofhopeanddreams.org).
Aanmeldingen vanuit de gehele gemeente bij Geke van Elburg (ag.vanelburg@hotmail.com o.v.v. 'Activiteit Zuid-Oost').

