Van Dedemkerk

15 januari 2017

Dienst: De Antenne

De Antenne

09.30 uur: ds. G.B Huiskamp
Zingen: Ps.96:1,3,7; NLB 867;lied van het licht;NLB
370;NLB 525:1,3,5; NLB 982; NLB 362:1,2
Lezen: Jesaja 62:1-5 en Johannes 2:1-11
Collecten: In de dienst: PKW
Uitgang: K&S /Zending-PZD
Dopen: Deze morgendienst is aangekondigd als een
doopdienst. Er zijn echter geen dopelingen aangemeld,
zodat het vanmorgen een gewone morgendienst wordt.
(maar hoe bijzonder is eigenlijk ‘gewoon’?)

19.00 uur De Fontein: ds. K. v. Staveren
Zingen: Ps. 92: 1-3, NLB 891: 1,2, NLB 340b, NLB 315, NLB
834, NLB 974: 1,2,3
Lezen: Lucas 5: 27-39
Thema: “Het past voor geen meter.”

19.00 uur: ds. G.B Huiskamp Taizé
Collecten: In de dienst: PKW
Uitgang: K&S /Zending-PZD

Collecten: In de dienst: PKW
Uitgang: K&S /Zending-PZD
Kindercollecte: stichting Mavuvu
Collecteopbrengst : kerstnachtdienst € 1012,28; 31-12 € 166.18 PKW;
deze zijn samen gestort dus het totaal door 2 gedeeld.
08-01: K&S – PKN-JOP: € 335,88; PKW € 454,67

01-01 € 168,68 PKW

Team Noord West: Op dinsdagavond is er de eerste huiskamertoer van wijk Noordwest. Om 20:00 uur zijn we welkom bij de
fam. V.d. Brake aan de Sponturfwijk 3
Activiteiten 2017 team Noord West: Voor 2017 hebben wij als activiteitencommissie het volgende gepland.
Januari: Schilderen met acryl (cursus) reeds gestart. Januari NW3 / februari/maart NW1+2: Huiskamertour.
Februari: Biljarten o.i.d. Maart (19) namiddag: wandeling met bezienswaardigheden door Dedemsvaart.
April (week 14): samen Paasstukjes maken. In mei willen we gaan fietsen en in juni gaan we naar de kinderboerderij +
pannenkoeken bakken/eten.
Week van Gebed: Van 15-22 januari is er weer de Week van Gebed, een initiatief van de Raad van Kerken. De plaatselijke
kerken hopen dat u aan het begin van 2017 mee wilt bidden. U wordt hiervoor hartelijk uitgenodigd. Maandag: Brugkerk
Balkbrug; dinsdag parochiecentrum St. Vitus; woensdag Antenne; donderdag Immanuëlkerk. Deze bijeenkomsten beginnen
om 20.00 uur. Zaterdag, 19.00 uur Van Dedem Marke. Voor verdere info zie: De Samenspraak.
Catechesegroep ds. Huiskamp: De catechese van ds. Huiskamp gaat maandagavond 16 januari weer verder. Aanvang19.00
uur. In de Antenne. We hopen een half uur tot drie kwartier op een leerzame én gezellig wijze bij elkaar te zijn.
Permanente Educatie ds. Karsten van Staveren: Op dinsdag 17 januari zal ds. Karsten van Staveren op cursus zijn in
Groningen. De titel van de cursus heeft als naam “God in het dagelijks leven” en heeft als inhoudt hoe het geloof van de
wereldkerk ons geloof in Nederland zou kunnen verrijken. In februari volgt een tweede dag.
Bijbelkring: De Bijbelkring over het boek Openbaring o.l.v. ds. J. van Dijk komt op donderdag 19 januari vanaf 10.00 uur weer
bijeen in zaal 1 van De Fontein.
Catechese ds. Karsten van Staveren: Donderdag 19 januari zal de groep van ds. Karsten van Staveren weer bij elkaar
komen in grote zaal van de Fontein om 19.00 uur.
Kerk & Israël: Ds. IJbo Buurma uit Zuidhorn vertelt over het leven en werk van de Frans-Russische kunstschilder Marc
Chagall en zijn kleurrijke en diepzinnige vormgeving van het Bijbelse verhaal. De Bijbel neemt in Chagalls leven een uiterst
belangrijke plaats in. Het thema: Hij laat de kleuren dansen. Donderdagavond 19 januari 2017 in de Fontein, Hoofdvaart 7 te
Dedemsvaart. Aanvang 20.00 uur. Toegang vrij, er wordt wel gecollecteerd. Commissie Kerk en Israël PKN Dedemsvaart.
Bezoek Nijkleaster naar aanleiding van de Benedictijnse Spiritualiteit: Op zaterdag 21 januari willen we op bezoek gaan
bij Nijkleaster in Jorwert. Met elkaar willen we een dag ervaren wat het kan betekenen als je zaken met aandacht doet.

Nijkleaster staat voor rust, bezinning, op adem komen. Een nieuw klooster in Jorwert verbonden aan de PKN. Opgave voor
deze dag kan bij ds. Karsten van Staveren. Iedereen is welkom.
Voorbereiding Kerkbalans 2017 in volle gang!: Tussen 21 en 25 januari 2017 ontvangt u een brief met het verzoek om bij
te dragen. Het bijbehorend formulier met de toezegging wordt aan het eind van de week daarna weer bij u opgehaald.
De inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn voor onze kerk van essentieel belang: het is de grootste inkomstenbron van onze
begroting! Zoals bijvoorbeeld ook voor een gezin, is het voor de kerk belangrijk een gezonde financiële situatie te hebben.
Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Kerkbalans is niet verplicht, het is een vrijwillige
bijdrage, maar we kunnen niet zonder! We hopen dus dat we wéér op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze
belangrijke taken blijven vervullen. Het rondbrengen en weer ophalen van de enveloppen wordt gedaan door een heel groot
aantal vrijwilligers. We willen hen nu alvast bedanken voor het vele werk dat hiervoor wordt gedaan. Stel ook hen niet teleur!
Enquête samen kerken in één gebouw: De actie kerkbalans is in volle gang. Bij de brief over de kerkbalans ontvangt u ook
één of meer enquêteformulieren over het samen kerken in één gebouw. We verzoeken u allen een enquête in te vullen en
deze in de enveloppe van de kerkbalans te stoppen, zodat de ophalers ook de enquêteformulieren mee kunnen nemen.
Anders Kerken: De eerste Anders Kerken dienst van 2017 is op zondag 22 januari in ‘De Antenne’. De koffietijd is van 10:00
tot 10:30 uur, dan begint de dienst. Kom op tijd zodat we gezellig samen kunnen bijpraten! Het thema is ‘Relax, Take it easy...'
Op zondag 22 januari is er ’s morgens één dienst Er is dus geen dienst om 9.30 uur!
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 22 januari beginnen we om 16.30 uur in de Fontein.
Opendeur: Op zondag 22 januari is er weer een Opendeur dienst, dit keer in De Antenne. Aanvang is om 19.00 uur, vanaf
18.50 uur is er samenzang. Voorganger ds. G.B. Huiskamp zal met ons van gedachten wisselen over het thema Mystiek
Medewerking is er van het Van Dedem kerkkoor o.l.v. Marjanne Visscher en pianobegeleiding van Joke Venhuizen.
Organist is Nico Aalberts.
Sirkelslag Young: Vrijdagavond 3 februari wordt er vanaf 19.30 uur weer Sirkelslag Young gespeeld in de Meule. Dit is een
spannend, interactief spel voor de jeugd van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs 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!!
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.)

