Van Dedemkerk

15 oktober 2017

De Antenne

09.30 uur: ds. J.van Dijk, Evangelisatiedienst
m.m.v. Ronald Knol en Harald Kooij
Zingen: Liederen die zijn gekozen door gemeenteleden
Schriftlezing: Openbaring 21: 1-7
Thema: “Een land om van te dromen….”
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA/Werelddiaconaat

09.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

19.00 uur: De Fontein ds.K.van Staveren
Zingen: Ps.100, NLB 611: 1,2,3, NLB 304, NLB 993: 1,2,6,7,
NLB 641, NLB 978: 1,4
Lezen: Psalm 24
Thema: “Wil de eigenaar zich melden”
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA/Werelddiaconaat

19.00 uur: ds.J.van Dijk Taizédienst
Thema: “Juich en wees blij: Hij heeft ons gered”
Collecte: Bij de uitgang: KIA/Werelddiaconaat

Kindercollecte: KIA: Ghana visserij: kinderen uit deze slavernij halen
Leven uit de Bron: zondag 22 oktober: Matteüs 22: 15-22
Collecteopbrengst: 08-10 PKW € 313,06 en K&S € 431,85
Interkerkelijke vrouwenavond: Op woensdag 18 oktober organiseert de interkerkelijke vrouwengroep Dedemsvaart
/Balkbrug een avond in De Antenne met als thema 'Geluk'. Spreekster is schrijfster, therapeute en coach Carianne Ros. Er is
koffie om 19.15 uur, het programma start om 19.45 uur. Iedereen is van harte welkom. Elsa van Dijk en Corien Deen
Bingo Wijk Zuid-West: Op donderdag 19 oktober is er een spannende bingo avond voor alle mensen in wijk Zuid- West.
Een gezellige avond met mooie prijzen voor jong en oud. De avond begint om 20:00 uur in De Fontein. De toegang is gratis.
Het is deze avond mogelijk vrijwillig een bijdrage te doneren, die volledig ten goede komt aan een goed doel.
Opgave bij Gerda Hofman: 616814 ggho@home.nl of ds. Karsten van Staveren
Filmavond: Woensdagavond 18 okt. om 20.00 uur in de Fontein. Een film over het leven van Luther. Er is nog plaats; wel
even aanmelden tot 16 okt. bij Hans Niezink, tel 610898 of hansniezink@gmail.com
Contactgegevens: Ds. Günter Brandorff, 7771 EK Hardenberg, tel. 0523-267119, mob. 06-51558830, e-mail:
brandorffgunter@gmail.com
Cadeau afscheid: Bij het afscheid van ds. van Dijk willen wij hem graag een cadeau aanbieden van de gemeenteleden. We
willen u vragen om op een A4tje een wens, gedicht, een persoonlijke anekdote, een groet, een mooie kaart of iets dergelijks
te maken voor hem en zijn vrouw. Deze kunt u tot eind oktober inleveren in de dozen bij de uitgang van de Van Dedemkerk,
de hal van De Antenne of in De Fontein. Deze worden dan gebundeld in een boek en aan hem overhandigt bij zijn afscheid.
Wilt u hem graag persoonlijk toespreken of iets voordragen op de gezellige avond van 15 november of wilt u aanwezig zijn op
deze avond, geef dit dan door aan de scriba Ellen Kok, scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl
Kerstzangdienst: Deze zal plaats vinden op zondagavond 17 december om 19.00 uur. Daarom zoeken het Van Dedemkoor
en De Cantorij nog mensen, die het leuk vinden om op projectbasis mee te zingen. De Cantorij oefent van 18.30 uur tot 19.30
uur in de Antenne en het Van Dedemkoor oefent van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Van Dedemkerk, beide op de
woensdagavond. We beginnen op woensdag 18 oktober. Aanmelden bij Eric Halenbeek (familie.halenbeek@hotmail.com) of
kom gewoon. Zingen is het toppunt van ontspanning!!!
Zangdienst: Zondagavond 22 okt. is er om 19:00 uur een Zangdienst in de Van Dedemkerk. Onder leiding van en
begeleiding door Sienke van de Stege verleent het CBTB-Regiokoor zijn/haar medewerking. Ook begeleidt Sienke op het
orgel de gemeentezang. Predikant is ds. Bart Trouwborst uit Nieuwleusen. Woorden en zang sluiten aan bij het thema van de
dienst “Bezield en bewogen” U bent van harte uitgenodigd.
Fondsenwerving: Voor het u behulpzaam zijn bij het ontruimen van uw woning en ophalen van overtollige spullen, houdt de
Commissie Fondsenwerving zich aanbevolen.U kunt hiervoor contact opnemen met: Dick Olde 0523-638569 of Willem
Nijboer 0523-616051
Fruitpluk 2017: Hierbij wil ik namens de Stuurgroep Fondsenwerving alle plukker/sters hartelijk dank zeggen voor hun inzet
deze afgelopen tijd. Het mooie bedrag van € 1623,75 is weer bij elkaar geplukt. Marry Brand
Commissie Kerk en Israël PKN: Woensdag 25 okt.: dr. Peter van ’t Riet spreekt over "Het mensbeeld van de Tora". In deze
lezing laat Peter van 't Riet zien ,dat God in de Bijbel vanzelfsprekend is, terwijl de mens het werkelijke probleem vormt.
Vandaar de vraag naar het mensbeeld van de Tora. De mens, die volgens de Tora de partner van God is in het

scheppingsproces, heeft naast zijn eigen menselijke ervaring het klankbord van de Tora nodig om zijn weg in deze wereld te
kunnen vinden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Plaats: de Fontein, Hoofdvaart 7, Dedemsvaart.
Foto’s boottocht: Op zondag 22 okt. kunnen we tijdens het koffiedrinken in de Fontein de foto’s van de boottocht van 13 juni
bekijken.
Gemeenteavond: Woensdag 11 okt. hebben we een gemeente avond gehouden onder leiding van Cees Hendriks. Tijdens
deze gemeente avond is het advies van Cees Hendriks voor onze gemeente besproken. Deze gemeente avond is door
ongeveer 400 mensen bezocht. De kerkenraad is blij dat er zoveel mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep om mee
te denken over de toekomst van onze gemeente. Na onze gemeente te hebben gehoord heeft Cees Hendriks punt 8 ‘de
vrijstelling van vergadering voor de predikanten die voor september 2018 met emeritaat’ eruit te halen. Daarna hebben de
gemeenteleden de kans gekregen om voor of tegen het advies te stemmen. Van de 348 mensen die gestemd hebben zijn
er 302 stemmen voor, 40 tegen en 6 onthouden van stemming. De kerkenraad is erg blij met deze duidelijke stem voor
acceptatie van het advies en zal hierover in november een definitieve beslissing nemen. Het uitgebreide verslag van de
gemeente avond staat in de Samenspraak van november.
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. Zo willen we van elkaar leren en groeien in onze levensweg met God. In
het komende jaar gaan we het hebben over Petrus. We komen op 19 okt. bij elkaar in de consistorie van de van Dedemkerk
om 9:45 uur. Opgave bij ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
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. In 2017 organiseren we weer kruimeldiensten in de Van Dedemkerk of de Fontein.
We beginnen om 16:30 uur met een korte viering, waarna we met oud en jong eventjes wat drinken in ’t Kruispunt. Zet de
datums alvast in je agenda: 15 oktober, 17 december,21 januari, 11 maart en 17 mei.
“Hoe doe jij dat?” :Een kring voor de midden generatie. Op de maandagavonden van 30 okt., 6 nov., 13 nov. en 20 nov. is er
een kring voor de midden generatie, waarin we elkaar de vraag kunnen stellen; “Hoe doe jij dat?”. Het idee is dat we een
aantal van onze leeftijdsgenoten vragen naar hun werk en leven. “Wat geeft ze plezier? Waar lopen ze tegenaan? Hoe werkt
hun geloof in het leven van alledag?” Daarna lezen we met elkaar een verhaal uit de bijbel dat raakt aan hun leven en kijken
of God ons iets daarmee zou kunnen zeggen. De data zijn 30 okt., 6,13,20 nov.. We komen om 20:00 uur bij elkaar in de
consistorie van de VanDedemkerk Opgave bij ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523612425
Nieuwe koster Van Dedem kerk: De kerkenraad van de Van Dedemkerk is blij te kunnen mededelen ,dat dhr.Henk Zomer
Rozenheim 70 de nieuwe koster wordt van de Van Dedemkerk. Na een korte periode inwerkperiode zal dhr. Zomer zo snel
mogelijk zijn functie als koster oppakken.
Bijbelquiz Dedemsvaart/Balkbrug: Op dinsdagavond 24 okt. wordt in de Van Dedem Marke te Dedemsvaart de jaarlijkse
Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap gespeeld. We vinden het fijn dat er ook dit jaar weer deelnemers zijn uit de
RK parochie, de Chr.Ger.Kerk, de Prot.Gemeente te Oud Avereest/Balkbrug, de Ger.Kerk Vrijgem. te Balkbrug, de
Prot.Gemeente te Dedemsvaart en de Evang.Gem.De Graankorrel. Voor onze gemeente treden in het strijdperk Fokko
Batterink, Jan te Velde, Thieme Bakker en Jan Smelt. U kunt zelf voor de Publieksprijs meedoen met de quiz, maar u kunt
uiteraard ook als toeschouwer komen. Iedereen is welkom op 24 okt.. De avond begint om 19.30 uur met koffie. Er is
muzikale omlijsting van de plaatselijke jongerenband Da Bant. De toegang is gratis. Maar natuurlijk mag u een gift geven voor
het Nederlands Bijbelgenootschap of zelfs lid worden.
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