De Antenne

14 januari 2018

10.30 uur: EigenwijZz ds. K van Staveren

Van Dedemkerk

10.30 uur: Dienst De Antenne

Collecten: 1e dienst PKW
2e Kindercollecte: - Ronald Mc Donald fonds

19.00 uur: Taizé

19.00 uur - De Fontein: ds. A. Trouwborst, Nieuwleusen
Collecten:
in de dienst PKW
bij de uitgang Kindercollecte: Ronald Mc Donald fonds

Kindercollecte: 1e kwartaal 2018 - Ronald Mc Donald fonds
Leven uit de Bron voor zondag 14 januari Johannes 2: 1-11
Collecteopbrengsten: KerstZangdienst 17-12 € 525.48
Kerstnachtdienst 20.00 uur € 1012.28
31-10 en 01-01 PKW € 500.41 en K&S € 367.27
07-01 PKW € 353.27 en K&S 335.27 er is voor het verjaardagsfonds € 701.08 gestort .
Desiree Prins: Het was fijn om vorige week samen met u in een kerkdienst met mijn werkzaamheden in Dedemsvaart te
beginnen. In principe ben ik op maandag en vrijdag beschikbaar. Als ik niet op pad ben, ben ik te vinden in zaal 2 van de
Fontein. Naast de kerkdiensten, zal ik deelnemen aan de Taakgroep Pastoraat, een Bijbelkring leiden en ik zal het pastoraat
in de wijk Noord-Oost op mij nemen. Bel of mail mij gerust! Desiree Prins 0621217402 twdprinsvandenbosch@hotmail.com
Vacatures: In mei ontstaan een aantal vacatures voor ambtsdragers, diaconaal medewerkers, sectieleiders, taak- en
werkgroepleden. Omdat we op dit moment nog niet gefuseerd zijn moet er binnen elke taakgroep een evenwichtige verdeling
zijn tussen leden van de Antenne en Van Dedemkerk. Wij vragen u mee te denken over de invulling hiervan. Er liggen
formulieren achter in de kerk, daarop kunt u aangeven wie u geschikt acht voor 1 van de bovengenoemde taken. U kunt de
formulieren deponeren in de (paarse) doos in de hal. U kunt ook namen doorgeven via scriba.vandedemkerk@pkndedemsvaart.nl Doorgeven van namen in de paarse doos kan t/m zondag 4 februari. Via de mail kan dit natuurlijk altijd. De
kerkenraad hoopt op een grote inbreng van namen van u als gemeente lid.
EigenwijzZ - The Sound Of Freedom: De Gospelband Root7 komt deze zondag 14-01-2018 naar Dedemsvaart, met een
optreden waarin de muziek van de Amerikaanse worshipband Jesus Culture centraal zal staan. Het thema is ‘The Sound Of
Freedom’. Vrijheid is een groot goed, maar lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Root7 wil met de reeks concertdiensten
mensen die belast zijn, de boodschap meegeven dat je in Jezus werkelijk vrij bent. De dienst wordt georganiseerd door
EigenwijzZ en begint om 10.30 uur in De Antenne.
Taizé Dedemsvaart: Deze zondag 14 Januari 2018 is er tijdens de avonddienst in De Antenne, aan de Wilhelminastraat 3 in
Dedemsvaart, een gebedsviering in de stijl en de sfeer van Taizé. De viering is een meditatieve dienst waarin liederen, gebed
en stilte centraal staan. Het thema van deze dienst is: “Kom maar mee, dan zal je het zien.” De kerk is open vanaf 18.30 uur
en de viering begint om 19.00 uur. Wees welkom!
Wil(t) jij/ u meer informatie over Taizé in Frankrijk of Taizé in Dedemsvaart? Mail of bel dan naar het secretariaat van de
werkgroep Taizé; Marthilde Visscher, 0523-616815, taizededemsvaart@gmail.com of kijk op onze website
www.taizededemsvaart.nl
Uitnodiging voor catechese voor 12 tot 15 jarigen: Namens de taakgroepen leren en jongeren, nodigen we de jongeren
samen met hun ouders uit op maandag 15 januari 2018 om 19.30 uur voor de inschrijvingsavond in de Fontein voor
catechisatie. Hier inventariseren we wie er mee wil doen, hoe we elkaar op de hoogte kunnen houden, en wanneer we bij
elkaar komen. Het lijkt ons belangrijk om ouders en tieners op deze avond te ontmoeten. Verdere informatie via Cees van
Tilburg, email: maaikecees@hetnet.nl
Kruimeldiensten 2.0: Geloven dat doen we samen! Je bent nooit te jong (of te oud) om te geloven. Vind je het leuk om met
je (klein)kind, van ongeveer 0 tot 6 jaar, een keer samen een halfuurtje te luisteren naar Bijbelverhalen, kinderliederen te
zingen en samen te bidden, dan kan dat. Op 21 januari beginnen we om 16.30 uur in de Van Dedemkerk met een korte
viering, waarna we met oud en jong eventjes wat drinken in het kruispunt. De datums zijn: 21 januari, 11 maart en 27 mei.

Anders kerken zondag 21 januari: Op zondag 21 januari is er weer een Anders Kerken-dienst: de eerste van het nieuwe
jaar met als thema: ‘Laat het los’. Tijdens de jaarwisseling passeerden we de grens van het oude naar het nieuwe jaar. Iedere
zaterdag gaan we de grens over naar een nieuwe week, die begint op zondag. Zo zijn er nog veel meer grenzen te bedenken.
Soms gaan we echter over een grens in negatieve zin. Misschien komt dat door druk van buiten; misschien leggen we onszelf
(onnodig) druk op. En hoe zit het eigenlijk met grenzen bewaken en/of verleggen? Dat hoeft niet beslist negatief te zijn. Soms
is het ‘gewoon’ een kwestie van omdenken! Over al deze dingen gaat het in de dienst, waarin ds. Karsten van Staveren
voorgaat en de EPN-band weer zorgt voor de muzikale begeleiding. Vanaf 10.00 uur staan koffie, thee en fris klaar in De
Antenne, waar de dienst zelf om 10.30 uur begint. Tijdens de dienst wordt het populaire nummer ‘Let it go’ uit de film ‘Frozen’
gezongen. Kinderen die dat willen mogen daarom verkleed naar de kerk komen als Elsa of Anna. Hoe leuk is dat?
Van harte welkom allemaal!
PKN Commissie Kerk en Israël: Dinsdag 23 januari 2018 Locatie De Fontein. Aanvang 19.30 uur 'Inshallah’, islam en Israël
Henk Dijkema geeft een lezing over de rol van de islam in het conflict rond Israël. We maken kennis met een aantal
kernbegrippen uit de islam die een belangrijke rol spelen binnen het conflict. Verder gaan we in op de betekenis van
Jeruzalem voor de islam en proberen we te doorgronden hoezeer de religie verbonden is met politiek.
Huiskamertour wijk Zuidwest: De eerste data voor de huiskamertour zijn weer bekend, 23, 25 en 31 januari. U kunt zich
aanmelden bij Gerda Hofman, ds. Karsten van Staveren of een van de sectieleiders.
Inloopochtend Ontslag en nu? Woensdag 24 januari 2018: Heb je recent ontslag gekregen of ben je al langer werkeloos
en lijkt het je fijn om daar met lotgenoten over te praten? Hiervoor bieden we graag de gelegenheid tijdens de speciale
inloopochtend voor mensen die ontslagen zijn. Deze ochtend zal gehouden worden op woensdag 24 januari 2018 van 10:00 –
12:00 in de Antenne. Loop vrijblijvend bij ons binnen. We schenken een lekkere kop koffie en er is rust en ruimte om met
elkaar te praten en te luisteren naar elkaar.
Doopzondag: Op zondag 28 januari a.s. zal Mason Storm Noud POST worden gedoopt in de Van Dedemkerk.
Mason werd op 13 oktober 2017 geboren als de zoon van de trotse ouders Mireille en Steffan Post (Reuverswerf 6)
en broertje van Ashley, Danillo, Finn, Faylin, Liam, Theresia en Lisa.
Sirkelslag Young: Vrijdag 2 februari is het weer zover. Dit keer voor de jeugd van 12 - 16. Landelijk barst de strijd weer los.
Zorg dat je er bij bent. Aanvang 19.15 uur in de Antenne. Kijk voor meer info op www.sirkelslag/young. Er doen nu al 287
teams mee. Opgave via jdbreukelman@gmail.com zodat we weten hoeveel teams we kunnen aanmelden. Deelname is
gratis.
Toneelavonden 9 en 10 februari 2018 in "De Antenne": "Iesvereniging Kris-Kras" een blijspel in drie bedrijven door Harm
Dijkstra. Toegangsprijs: incl. koffie/thee/ranja + koek bij binnenkomst, voorverkoop: € 10,00 (kinderen t/m 12 jaar € 2,50) start
op 5 februari (niet eerder) in "De Antenne" tussen 19.00 en 20.00 uur. Daarna bij koster Bert ten Brinke in De Antenne.
Kaarten aan de zaal € 12,50 (kinderen t/m 12 jaar € 3,00)
“Wat geloof ik?”: Een kring voor als je wilt ontdekken wat geloven kan betekenen en je je afvraagt of je je wilt committeren
aan een leven met God. (Vroeger ook wel belijdenis-catechisatie genoemd.) Op 20 mei is er weer de gelegenheid om
belijdenis te doen. We komen bij elkaar om met elkaar uit te zoeken wat de diepte is van het christelijk geloof en of je er aan
toe bent om kleur te bekennen. Opgave bij ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
Voorbereiding Stille Week: Elk jaar hebben wij tijdens aswoensdag en de stille week een aantal prachtige avondgebeden. Deze
worden voorbereid door een aantal gemeenteleden en de predikant. Zou je geïnteresseerd zijn om samen na te denken over hoe
deze vieringen vorm te geven, zodat het prachtige goede nieuws van Pasen mag oplichten, meld je dan aan bij ds. Karsten van
Staveren (dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl) of tel. 0523612425.

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.)

