De Antenne

16 september 2018

Van Dedemkerk

09.30 uur: dienst in Van Dedemkerk

09.30 uur : ds. Jonathan Zondag.
Liturgie: Lied 833, ELB 242, ELB 459, lied 670: 1,2,6,7, lied 442,
lied 767: 1,2,3
Schriftlezing: Efeze 3: 14-21
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: College van Diakenen

19.00 uur: dienst in De Fontein

19.00 uur De Fontein: ds. K. v. Staveren
Liturgie: NLB 864: 1,2,5, Ps. 116: 1,2,3, NLB 992, NLB 320:
1,4,5, NLB 315, NLB 995
Schriftlezing: Marcus 9:14-29
Thema: “Hoe lang nog?”
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: College van Diakenen

Kindercollecte: 3e kwartaal 2018: Straatkinderen in Kampala, Oeganda
Collecteopbrengst 09-09-2018: PKW € 421,06 K&S €338,58 en verjaardagsfonds € 809,58
Bedankje namens de stichting ‘Anak Anak’!: Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de mooie opbrengst van de
deurcollecte van zondag 2 september. Deze collecte hebben we mogen houden om op zoveel mogelijk manieren te kunnen
helpen om Lombok na de vele aardbevingen daar. Ook zijn er meerdere donaties binnengekomen op de rekening van AnakAnak.
Met de prachtige opbrengst die het heeft opgeleverd gaan we onder andere dekens kopen voor de vele daklozen in Labuan
Pandan, zodat ze iets beter het ‘koude’ regenseizoen in kunnen zonder dak boven hun hoofd. Nogmaals hartelijk dank.
Mocht u meer willen lezen over ons werk op Lombok verwijs ik u graag naar onze website; http://www.anak-anak-lomboktimur.nl/.
Foto’s Boottocht: De foto’s van de boottocht worden vanochtend, zondag 16 september, na de ochtenddienst getoond in De
Fontein.
Bevestiging: Vandaag: op 16 september om 15.00 uur zal de bevestigings- en intrededienst van Desiree Prins-van den
Bosch plaatsvinden als predikant van de Hervormde Gemeente "de Rank" te Staphorst.
Bijbelkring: De bijbelkring van mevrouw Prins wordt dit jaar geleid door ds. Zondag. De kring begint niet op 20 september,
maar op 4 oktober. Aanmelden kan bij ds. Jonathan Zondag.
Ter herinnering:
- vergadering taakgroep 'Pastoraat', maandag 17-09 om 20.00 uur in de Fontein
- vergadering kwadrant ZO, woensdag 19-09 in de Antenne
- vergadering sectie ZO 1, donderdag 20-09 op het adres Zestiende Wijk 21
Bijbelkring ds. Karsten van Staveren: 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. We komen donderdag 20 september voor het eerst dit seizoen bij elkaar in de consistorie van de
van Dedemkerk om 09.45 uur. Opgave bij ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
Vredesdienst: Op zondag 23 september 2018 om 09.30 uur wordt in de Van Dedemkerk voor de 40e keer de Vredesdienst
gehouden. Kinderoppas is aanwezig en er is kindernevendienst. Het thema is : Generaties voor Vrede.
Voorgangers zijn pastor J. Butti en dominee K. van Staveren. Het koor “Con Amore” o.l.v. Ronny de Weys zal muzikale
medewerking verlenen. Tevens zal er een gelegenheidsensemble meewerken, bestaande uit: Harry Bijker, Peter Kip,
Ferdinand Coppens en Laurens Bijker. Ook mogen de kinderen een lied zingen en aan het eind gaan we gezamenlijk naar
buiten om daar de duiven los te laten !
Het belooft een mooie, vredelievende dienst te worden. Kom ook samen voor Vrede !

Opendeurdienst: “Boosheid in het licht van de Bijbel”. Dat is het thema van de Opendeurdienst, die zondag 23 september
gehouden wordt in de Van Dedemkerk. Hoe gaan we om met tegenslagen, heeft het zin om boos te zijn op God en wat
kunnen we leren van Job? Voorganger in deze dienst is ds. G. Zijl uit Lemele. Muzikale medewerking zal worden verleend
door het Christelijk Gemengd Koor “De Zeeklank” uit Vollenhove o.l.v. Johan Bredewout. Vanaf 18.50 uur worden er enkele
bekende liederen gezongen waarna de dienst om 19.00 uur begint. We zien u/jullie graag!
Taizé: Op zondag 30 september zal er weer een viering in de sfeer van Taizé zijn. Anders dan in de Samenspraak vermeld
staat, is de viering om 19.00 uur in de Antenne! De zaal is vanaf 18:30 uur open. Wees allemaal welkom.
Brongroep: De brongroep is een groep mensen van alle leeftijden die met elkaar in gesprek willen raken over de bijbel. Als je
de bijbel met elkaar leest is het telkens weer een verrassing dat je aan het einde van een avond met iets nieuws naar huis
gaat. We komen op 4 oktober om 20.00 uur voor het eerst bij elkaar dit seizoen in zaal 2 van de Fontein. Opgave kan bij ds.
Karsten van Staveren dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
Doopdienst: Op 28 oktober wordt er een doopdienst gehouden. Voor de doopouders worden er twee voorbereidende
avonden gehouden en een avond achteraf over geloofsopvoeding. Wil jij ook je kind laten dopen? Meld je dan bij ds.
Jonathan Zondag.

Volgende week geen nieuwsbrief: In verband met de vredesdienst van 23-09-2018 is er volgende week geen nieuwsbrief.

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.)

