De Antenne

13 november 2016

Van Dedemkerk

10.30 uur: Anders Kerken
Vanaf 10.00 uur koffie drinken
ds. B.G. Breunesse
Liturgie: Gezang 446 vers 1, 3, 4, 5 (LvK); Gezang 293, vers
1, 2, 3 (LvK); Who’s the king of the jungle; Lucas 19, 41-48;
Lucas 10, 25- 28 Opwekking 733; Opwekking 710.
Collecten: In de dienst: Plaatselijk kerkenwerk
Bij de uitgang: KIA/Binnenlands Diaconaat

9.30 uur: ds. J. van Dijk
Liturgie: Psalm 98: 1, 2; EL 251: 1, 2-4, 5; Lied van het
Licht; NLB 769: 1, 2, 6; NLB 753: 1, 2, 3; NLB 755: 1, 2;
NLB 416: 1, 2, 4.
Lezing: Lucas 21: 5-19 en Openbaring 3:7-13
Thema: Een nieuwe wereld……
Collecten: In de dienst: Plaatselijk kerkenwerk
Bij de uitgang: KIA/Binnenlands Diaconaat

19.00 uur: Dienst in De Fontein

19.00 uur: ds. G.B. Huiskamp in de Fontein
Liturgie: Ps.71:1 en 2; Gez.48:7.8;Gez.169:1,5;NLB
340b;Gez.284:1,3
Lezing: Lucas 4:1-13 en Matteus 6:7-13
Thema: “ …en leidt ons niet in verzoeking, maar red ons uit
de greep van het kwaad.”
Collecten: In de dienst: Plaatselijk kerkenwerk
Bij de uitgang: KIA/Binnenlands Diaconaat

Kindercollecte: Kindertehuis Mpigi Uganda
Collecteopbrengst: 2 nov. dankdag K&S € 54,00 en PKW € 566,11 6 nov. K&S € 790,41 en PKW € 402,46
\

Afwezig ds. Breunesse: Vanwege rugklachten mag ik nog steeds niet werken. Indien gewenst kunt u een beroep doen op de
aanwezige collegae.
Cursus :”Een jaar extra investeren in je leven en geloof;” Zoeken naar balans aan de hand van de Benedictijnse spiritualiteit.
Aan de hand van het boek “Een levensregel voor beginners, Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven” gaan we kijken
wat een bewuster leven in de voetsporen van een klooster orde met jezelf en met je geloof kan doen, terwijl je nog midden in
het werkend leven staat. We komen op 24, 31 okt. en 7, 14 nov. samen in de consistorie van de Van Dedemkerk. Opgave bij
ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 612425
Catechese 12-15 jarigen: De catechese is weer begonnen. ds. Huiskamp, ds. Breunesse en ds. Karsten van Staveren zullen
dit jaar de catechese voor de tieners tussen 12-15 jaar doen. Wij wensen iedereen veel plezier en verdieping toe. Zou je nog
niet zijn ingedeeld ga dan gerust met je vrienden mee of neem even contact op met ds. Karsten van Staveren.
Catechesegroep: De catechese van ds. Huiskamp is a.s. maandag, 14 november weer. Vanaf 19:00 uur in de Antenne!
Open kring: De open kring komt dinsdag 15 november weer bij elkaar. De morgenbijeenkomst is vanaf 9:30 uur. De
avondgroep begint om 19:30. Beide in de Antenne.
Sirkelslag Kids: Vrijdagavond 18 nov. wordt er vanaf 19.30 uur weer Sirkelslag Kids gespeeld in de Meule. Dit is een
spannend, interactief spel voor kinderen van groep 7 en 8 en wordt landelijk gespeeld. Zie voor meer info www.sirkelslag.nl.
Geef je op bij Diana Breukelman op j.breukelman@vodafonethuis.nl. Zodat we weten hoeveel teams we kunnen aanmelden.
Vorig jaar was het super gezellig en spannend. Deelname is gratis en voor een hapje en sapje wordt gezorgd. Graag tot dan!!
Groet & Ontmoet: Vrijdag 18 nov. in de Fontein. Houdt u van gezelligheid, samen lachen, lekkere dingen eten en heerlijk
neuzen tussen allerlei kraampjes met zelfgemaakte spullen? Reserveer 18 november van 16:00 tot 20:00 uur in uw agenda.
De opbrengst van Groet & Ontmoet is bestemd voor het kindercentrum The Home of Hope and Dreams in
Oeganda. Voor meer informatie zie Samenspraak. Bestelformulieren voor de oliebollen enz. kunnen worden gedeponeerd in
de bussen in de hal van de Kerk.
Dopen: Zondag 11 december zal Hidde Meijer, Verlengde Zestiende wijk 4 gedoopt worden om 9.30 uur in de Van
Dedemkerk. Wil jij ook je kind laten dopen neem dat even contact op met ds. Bart Breunesse, 234818 of dsbgbreunesse@pkndedemsvaart.nl
Kerst an de Voart: Ook dit jaar willen we op 10 dec. a.s. vanaf 12.00 uur als geloofsgemeenschap weer aanwezig zijn om
daar het evangelie van Kerst uit te beelden. Jubal blaast gelukkig ook weer een partijtje mee. We zullen dit jaar ook Nieuwe
Testamenten uitdelen in Gewone Taal. We zijn nog op zoek naar enthousiaste mensen, die mee willen doen omdat zij dit ook
belangrijk vinden. Verder zijn we nog op zoek naar baby’s ,die de kribbe kunnen vullen. Info en opgave bij ds. Bart Breunesse
dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl

Gezocht: incomplete puzzels! Voor de kerkdienst van Tweede Kerstdag zijn we op zoek naar puzzelstukjes. Hebt u puzzels die
niet meer compleet zijn? Dan kunt u ons heel blij maken. We willen hiervan een mooi presentje knutselen voor bezoekers van
deze dienst. Het formaat van 3 bij 4 centimeter is het meest geschikt, maar we zijn blij met alle soorten en maten.
U kunt de stukjes inleveren bij de familie van der Galiën, Zwiersstraat 23. U kunt ze ook elke vrijdagavond inleveren in de
Antenne bij de clubleiding. Alvast bedankt!
KERSTKAARTEN in de Antenne: In de kleine hal, bij de kaartenstandaard, vindt u weer een uitgebreid assortiment
kerstkaarten. Beslist de moeite waard om even een kijkje te nemen!
OPROEP van de CANTORIJ: De cantorij is, wegens ziekte, met spoed op zoek naar een Tenor m/v. Iedereen die het leuk
vindt om te zingen en woensdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur tijd heeft is van harte uitgenodigd. Als u twijfelt kom dan
gewoon een keer langs. En maak mee hoe het is, en u zult zien het is hartstikke leuk en ook gezellig. Voor meer informatie
kunt u bellen met Eric Halenbeek 611915 of mailen familie.halenbeek@hotmail.com Graag tot ziens.
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het decembernummer van De Samenspraak is zaterdag 19 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.)

