De Antenne

15 april 2018

9.30 uur: ds. K. van Staveren

Van Dedemkerk

9.30 uur: Dienst in de Antenne

Liturgie: Hemelhoog 321: 1,2,3 (Wees mijn verlangen); NLB
146c: 1,3 en 7; Hemelhoog 299 (‘k heb Jezus nodig, heel
mijn leven); NLB 834; NLB 139b; NLB 835
Schriftlezing: 1 Joh. 1: 1-7; Joh. 21: 15-19
Verkondiging: “Doorgelicht”

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: K&S/Diaconie
19:00 uur: ds. K. van Staveren - Taizédienst

19.00 uur - de Fontein: ds. W.A. Wegerif, Nijverdal
Liturgie: lied 272; Ps. 33: 1; Geloofsbelijdenis; lied 1009: 1 en
3; lied 23b: 1 en 2; lied 944; lied 23b: 3, 4 en 5
Schriftlezing: Gen. 4: 1-16; Joh. 10: 22-30
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: K&S/Diaconie

Kindercollecte: 2e kwartaal 2018: Onderwijs en bescherming voor kwetsbare kinderen in Cambodja
Collecteopbrengsten: Stille Week en 1&2 april: K&S: € 1046,26; 1&2 april: PKW: €658,76; 8 april: PKW: € 583,56; K&S: €
567,68; Kindercollecte: € 151,30 en verjaardagsfonds: € 87,00
Studieverlof ds. Karsten van Staveren: Vanaf 16 april tot en met 6 mei zal ik gebruik maken van 3 weken studieverlof, die
een predikant een keer in de vijf jaar mag opnemen. Het zal een tijd van studie en bezinning zijn. In deze tijd zal ik niet
beschikbaar zijn voor het werk van de kerk.
Gemeenteavond en advies beroepingscommissie: Op woensdag 11 april hebben we een gemeenteavond gehouden in de
Antenne. De kerkenraad is blij te kunnen mededelen dat deze gemeenteavond goed is bezocht. Tijdens deze avond is er
uitgelegd welke stappen er genomen zijn op weg naar onze fusie, waarbij we hebben moeten concluderen dat een
daadwerkelijke fusie met Pinksteren 2018 te voorbarig is. De beroepingscommissie heeft toegelicht welke stappen ze hebben
genomen voordat ze een unaniem advies uitbrachten aan het moderamen. Dit advies zal in de volgende GKR vergadering
van a.s. woensdag 18 april worden besproken. Als de kerkenraad ook achter het uitgebrachte advies staat wil de kerkenraad
graag de gemeente horen. Op zondag 22 april wil de kerkenraad, na afloop van beide kerkdiensten, het advies van de
beroepingscommissie met de gemeente delen. De gemeente kan dan hierover vragen stellen aan de beroepingscommissie.
Het verslag van de gemeenteavond staat in de Samenspraak van mei 2018.
Bijeenkomst Kerk & Israël: Graven naar licht: De commissie Kerk & Israël Dedemsvaart organiseert maandag 16 april
2018 weer een interessante bijeenkomst. Mevrouw Guetta vertelt een bijzonder verhaal over de opgravingen van Megiddo en
Jeruzalem, de relatie tussen wetenschap en geloof, de ontdekking van de Messias, het bovennatuurlijke, de kracht van God
en de relatie Kerk & Israël. Iedereen die meer wil weten over dit onderwerp is 16 april welkom vanaf 19.30 uur in de Fontein,
Hoofdvaart 7 te Dedemsvaart.
Open Kring: Dinsdag 17 april komt de morgengroep van de Open Kring voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar in de
Antenne. We beginnen om 9.30 uur en we sluiten af om 11.30 uur. Een ieder is van harte welkom.
Gezamenlijk eten: Op vrijdag 20 april staat er in de Antenne weer een lekkere maaltijd op tafel om gezellig samen te eten.
Hebt u zin om gezellig mee te eten dan bent u vanaf 17.45 uur van harte welkom. U kunt zich tot woensdag 18 april opgeven
bij Nellie Hilberink, tel. 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Wij zien u graag aan tafel!
EigenwijzZ-dienst - herbereken route: Tijdens het leven gebeuren er soms dingen die je vooraf niet had verwacht, dingen
die je niet zo had “gepland”. Op zo’n moment moet je schakelen en de route even opnieuw uitstippelen. Herbereken route, het
thema van de komende EigenwijzZ-dienst. Ds. M. Rappold uit Emmen zal ons, aan de hand van de Bijbel, meenemen in dit
thema. We beginnen zondag 22 april om 10.00 uur met koffie, thee of iets fris, waarna om 10.30 uur de dienst begint.

Opendeurdienst: Zondag 22 april is er in de van Dedemkerk aan de Hoofdvaart weer een Opendeurdienst. Tijdens deze
dienst staat het thema “(a)sociale media” centraal. Voorganger in deze dienst is ds. J.D. Th Wassenaar uit Hellendoorn.
Muzikale medewerking zal dit keer worden verleend door het Ommer Mannenkoor o.l.v. Gezinus M. Veldman. Het orgel zal
worden bespeeld door organist Nico Aalberts. Voorafgaand aan de dienst worden er vanaf 18.50 uur enkele bekende liederen
gezongen. De dienst begint om 19.00 uur. U bent allen van harte welkom.
Vier het leven: Zaterdag 2 juni viert de Interkerkelijke Vrouwengroep haar 20-jarig bestaan met een Interkerkelijke
Vrouwendag in de Backerije, 1ste Schansweg 2 in Balkbrug. U bent welkom vanaf 9.30 uur, het programma duurt tot 16.00
uur. Er zal een optreden zijn van cabaretduo Eer&Nan, mogelijkheid tot een meditatieve wandeling en verwenmomentjes. De
kosten zijn € 15,00 inclusief koffie/thee met gebak, lunch en deelname aan een workshop. Aanmelden via de website:
interkerkelijkevrouwen.jouwweb.nl of Facebook: Interkerkelijke vrouwen Dedemsvaart/Balkbrug. Van harte welkom!
Voorjaarsmarkt: Het is weer tijd voor de jaarlijkse voorjaarsmarkt. Deze wordt gehouden op zaterdag 5 mei vanaf 9.00 tot
13.00 uur. Dit is de laatste keer in deze opzet. Wilt u nog uw spullen inleveren dan kan dat op zaterdag 28 april tussen 9.00
en 11.00 uur bij het Kruispunt achter de van Dedemkerk. Na deze markt kunt u geen spullen meer inleveren bij ons. Vanaf nu
mag u ook uw eigen spullen verkopen. Als het voor een goed doel is, mag u er gratis staan. Verkoopt u voor uzelf dan kost
het € 10,00. Ook de kinderen mogen hun spulletjes verkopen op kleedjes. De opbrengst gaat naar 2 goede doelen. Zijn er
nog vragen of wilt u zich opgeven om op de markt te staan, neem dan contact op met Willem Zwiers, tel. 612403 of Jan
Vogelzang, tel. 615348.
Herhaalde oproep t.b.v. verjaardagfonds: Ondanks het gegeven dat zich inmiddels enkele mensen hebben aangemeld,
waarvoor onze zeer hartelijke dank, zijn wij nog steeds op zoek naar mensen die ons willen helpen bij het brengen en/of
ophalen van de enveloppen voor het verjaardagfonds van onze beide kerken. Momenteel zijn er nog 4 ‘wijken’ volledig vacant
voor zowel halen en brengen en 6 ‘wijken’ voor alleen halen. Wilt u helpen? Geef u dan zo spoedig mogelijk op via Derk
Zwiers, tel. 0523-614123 of per mail (voorkeur) naar kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl. U krijgt dan een
overzicht met de vacante wijken toegestuurd.
Quizavond organisatie: Wij als activiteitencommissie willen een quizavond organiseren. Hiervoor hebben we uiteraard
deelnemende teams nodig die tegen andere teams willen strijden. De vragen zijn divers, zoals onderwerpen van nieuws,
geografie, sport en spel, welk jaar was dit, Bijbelvragen, muziek e.d. Een team kan bestaan uit ongeveer 6 personen en het
zou leuk zijn als er teams van verschillende leeftijdscategorieën meedoen. De bedoeling is om dit op een vrijdagavond in de
maand oktober te laten plaatsvinden. De inloop is vanaf 20.30 uur en dan gaan we om 21.00 uur starten met de quiz. Dit alles
onder het genot van een hapje en een drankje, tegen een kleine vergoeding. Durven jullie deze uitdaging aan? Graag horen
we of er met een team meegestreden wordt. Liefst op korte termijn, er kunnen een beperkt aantal teams meedoen in de
wedstrijd. Verder bestaat er de mogelijkheid om als team je eigen supporters mee te nemen, die kunnen buiten mededingen
de quiz ook meespelen. Opgave bij Gert Menzo: gmenzo@xs4all.nl.

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.)

