Van Dedemkerk

13 oktober 2019

De Antenne

09.30 uur: ds. K. van Staveren Dienst van Schrift en Tafel
Liturgie: Ps. 111: 1,6, HH 632: 1,2,3, NLB 305, HH 475,
NLB 386, HH 552
Schriftlezing: Lucas 17: 11-19
Thema: “Geloof is een reis, niet een bestemming.”
Collecten: In de dienst: Werelddiaconaat
Bij de uitgang: PKW

09.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

19.00 uur: De Fontein ds. J.A. Wegerif m.m.v. De Cantorij
Liturgie: Ps.130:1,2, Lied 274, Lied 305, Lied 834:1,2 ,
Lied 403d , Lied 774, Lied 342 1, 2 , Lied 248
Schriftlezing: Lucas 17: 11 – 19
Collecten: In de dienst: Werelddiaconaat
Bij de uitgang: PKW

19.00 uur: Dienst in De Fontein

Kindercollecte: 4e kwartaal - De Baby Box – Een “Mission Possible project”
Van Dedem Marke: Deze zondagmorgen om 10.00 uur is er een avondmaalsviering in De Haven.
Voorganger is ds. A. ten Brinke
Collectes: 6 oktober PKW € 531,15 en K&S € 390,01 dit is incl. € 15,80 kindercollecte 3e kwartaal van Dedemkerk,
Vredesdienst 29 september € 514,60
Werelddiaconaat collecte: Bendejongeren opgeleid tot top kok in Colombia In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren
heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. In één van de gevaarlijkste wijken is met hulp van Kerk in
Actie, een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen
bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. De kookschool draagt
hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Evangelisatiedienst 20 oktober: In de Van Dedemkerk en begint om 9:30 uur. Thema van de dienst is: ‘Wat doen we met
onze talenten?’ In deze dienst zal voorgaan ds. L. Aangeenbrug uit Hellendoorn en muzikale medewerking zal worden
verleend door de groep United by Music. (Verbonden door muziek). United by Music geeft getalenteerde mensen met een
verstandelijke beperking de kans om op te treden voor een groter publiek. Met veel enthousiasme werken ze o.a. ook mee
aan kerkdiensten. Er is deze zondag ook gewoon kinderkerk. De werkgroep Evangelisatiezondag nodigt u voor deze dienst
van harte uit. Na afloop van de dienst is er in de Fontein koffie met wat lekkers. Allen hartelijk welkom!
Gemeenteavond 16 oktober 2019: De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op woensdag 16 oktober
om 20.00 uur in De Antenne. De avond staat in het teken van de fusie tussen de Hervormde Gemeente en Gereformeerde
Kerk van Dedemsvaart. Er is mogelijkheid om de officiële fusiestukken te bestuderen. Ze zijn fysiek bij de kosters aanwezig.
Eventueel kunnen ze per email worden aangevraagd. Stuur daarvoor een verzoek naar: scriba.deantenne@pkndedemsvaart.nl . Aan het eind van de gemeenteavond zullen de beide gemeenten afzonderlijk moeten instemmen met de
fusie. Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel graag uw stem laten horen, dan kunt u een volmacht geven aan iemand die
wel aanwezig kan zijn op de gemeenteavond. Deze volmacht is schriftelijk en moet worden ondertekend en voor de stemming
aan de kerkenraad worden getoond. Vanaf 19.30 uur is er koffie. U wordt allen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Bijbelquiz: Vergeet het niet: op woensdag 23 oktober vindt de jaarlijkse Bijbelquiz van het NBG plaats.
Elk jaar een informatieve, spannende en gezellige avond. Vier interkerkelijke teams strijden tegen elkaar. Ieder kan ook
individueel meespelen. Wat weet je van de Bijbel? En wat is verrassend nieuw voor je? Je steekt er altijd wat van op. Dus: op
23 oktober om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Van Dedem Marke.

Jongerencatechese & JOY: Verschillende jongeren hebben zich al opgegeven tijdens de inschrijfavond. Dat betekent dat we
ook dit seizoen weer verhalen gaan horen en vertellen, gezellig samenzijn en meer over het geloof te weten komen. Jesus,
Others and Yourself: dát is waar &JOY voor staat. Heb jij de inschrijfavond gemist, maar wil je ook met andere jongeren op
een interactieve manier nadenken over jouw verhaal, actuele onderwerpen en de Bijbel. Neem dan even contact op met
Jorien Beunk (jbeunk@pkn-dedemsvaart.nl).Ook als je nog twijfelt, weet dat je van harte welkom bent!
Bijbelkring: 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. Deze maand komen we op donderdag 31 oktober samen in de
consistorie van de Van Dedemkerk om 9.45 uur. Informatie kan worden ingewonnen bij ds. Karsten van Staveren,
dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-61242
40-jarig huwelijk: - dhr. en mevr. Grijsen (Ravenslootstraat 5) zullen op 19 oktober a.s. 40 jaar getrouwd zijn! Het leven heeft
hen niet altijd meegezeten. Vandaar dat zij in grote dankbaarheid deze dag in de kring van hun kinderen en kleinkinderen
zullen begaan. Onze hartelijke geluk- en zegenwensen gaan hun kant uit!
Pannenkoekenfeest: Op dinsdagavond 5 november 18:00 uur zouden we graag een pannenkoekenfeest willen organiseren
voor iedereen, die er zin in heeft. Als team van wijk Zuid-West willen we de organisatie op ons nemen, maar iedereen is van
harte uitgenodigd. Zou je willen komen of misschien zelfs een aantal pannenkoeken willen bakken, neem dan contact op met
Gerda Hofman, Ronald de Jonge, Peter Lindhout of ds. Karsten van Staveren.

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, Raveslootstraat 5, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

