Van Dedemkerk

17 februari 2019

09.30 uur: ds. K. van Staveren Doopdienst

De Antenne

09.30 uur Dienst in de Van Dedemkerk

Liturgie: NLB 377: 1,4,6 , HH 125: 1,3, HH 386, NLB 416,
NLB 207, NLB 425
Schriftlezing: Johannes 1: 1-14
Thema:
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: KIA-Noodhulp/Vluchtelingen
19.00 uur: De Fontein ds. J. Zondag
Liturgie: Lied 243: 1,2,4,7, Lied 315, Lied 73: 8 en 9,
Lied 912, Lied 416
Schriftlezing: Spreuken 9, Efeze 5:15-20
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: KIA-Noodhulp/Vluchtelingen

19.00 uur: Dienst in De Fontein

Kindercollecte: 1e kwartaal 2019: Een jaar lang groente en aardappelen voor gezinnen in Armenië, Albanië en Moldavië
Collectes: 10 februari PKW € 471,46 , K&S € 317,25 ,Verjaardagsfonds € 195,00
Doopdienst.: Vandaag wordt Amber van der Brake gedoopt. Zij is de dochter van Arnold en Mirjam en zusje van Max. Zij
wonen aan de Aak 36.
Vakantie: van 26 februari t/m 14 maart as. is ds. Brandorff met vakantie in Cuba. De collega's zullen waarnemen.
Huiskamertoer: wijk sectie Noord Oost- 1,2,3. even een herinnering aan de Huiskamertour. De avonden zijn vol, dus er
kunnen zich geen mensen meer opgeven. , Henny Logtenberg-Borger. tel:613275
Huiskamertoer: wijk sectie Zuid West: De data voor de huiskamertoer zijn weer bekend. De avond van 26 februari is vol. Er
is nog plek op 4 en 20 maart. Als extra avond hebben wij 5 maart toegevoegd aan ons programma.
KIA collecte: Noodhulp collecte; Droogte overleven in Ethiopië. Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door de
klimaatverandering wordt de droogte extremer en valt de regen onregelmatiger. Lokale partners van Kerk in Actie leren
boeren over irrigatie en behoud van vruchtbare grond, verstrekken zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hen om
geld te verdienen met kleine handeltjes. Daarnaast krijgen boeren toegang tot waarschuwingssystemen over extreme droogte
en hevige regen. Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u 295 gezinnen in Ethiopië om beter voorbereid te zijn voor de
klimaatverandering. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Sela: Een onvergetelijke avond beleven? Dat kan op donderdag 28 maart a.s. in de van Dedemkerk wanneer SELA optreedt
in kader van hun landelijk Dorpskerkentoer 2019. Hun vorig optreden in Dedemsvaart was snel uitverkocht , waardoor diverse
mensen geen kaartjes konden bemachtigen. Reserveer daarom snel via www.sela.nl en beleef een indrukwekkende avond
met muziek en geweldig mooie lichteffecten. Kunt u niet overweg met Internet en wilt u toch graag deze avond meemaken:
neem dan contact op met de koster van Dedemkerk Henk Zomer via 0523-616615
Commissie Fondsenwerving: Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het op - en ontruimen van uw woning. Overtollige, maar
herbruikbare goederen, brengen wij in op de jaarlijks te houden Fancy Fair. Ook voor het afvoeren van niet bruikbare
goederen in combinatie met het schoon opleveren van de woning, bieden wij ons aan tegen een vooraf af te spreken tarief. U
kunt hiervoor contact opnemen met: de heren D. Olde tel: 0523638569 of W. Nijboer 0523-616051. Voor het ophalen oude
metalen, wasmachines etc. kunt u F. Lamberink bellen 0523-614668.
Kerk & Israël: donderdag 21 februari 19.30 uur (koffie staat vanaf 19.00 uur klaar) organiseert Kerk & Israël een avond
waarin DV zullen spreken rabbijn mevr. Margot Maynard en mevr. Sharon Mulder. Zij zullen ons vertellen over de
verschillende gebruiken en liturgie in de diensten in de synagoge, speciaal met het Joodse Paasfeest. Locatie De Fontein,
Hoofdvaart 7. Toegang is gratis, er is een collecte. U bent van harte welkom. Info: Gerbrig Arends, 06 538 728 70
Activiteit NW 1,2 en 3: zaterdag 23 febr. gaan we kegelen bij zaal Mulder in Baalder van 15 tot 17 uur. De kosten zijn € 10 ,-incl. koffie met cake. Opgave bij Aartje. Tel.614689 Gerry. Tel.620087 Mieke. Tel.612223 of Joke. Tel.615756. Wees welkom

Gemeenteavond: Vragen over de datum van de gemeente avond op 27 maart. Zowel de predikanten als verschillende
kerkenraadsleden zijn benaderd met de vraag waarom er pas op 27 maart een gemeente avond is. In de eerste plaats heb je
te maken met ons protocol. Stukken die we aan de gemeente gaan presenteren moeten eerst besproken worden in de Grote
Kerkenraad. We hebben 27 februari onze eerste GKR vergadering van 2019. Om de ouderlingen en diakenen niet te veel te
belasten proberen we extra vergaderingen zoveel mogelijk te beperken. De fusie zorgt al voor extra vergaderdruk. Daarnaast
hebben we een vergaderrooster/jaarplanning. In deze planning staan onze gemeente avonden gepland. Deze wordt
besproken met de kosters zodat ze de kerkgebouwen op andere momenten kunnen gebruiken voor andere
vergaderingen/activiteiten.
Activiteit wijk ZO: Op 28 februari 2019 om 20.00 uur in De Fontein ontvangen wij Gini Pullen van de 'St. Home of Hope and
Dreams'. Zij wil ons graag meenemen naar haar prachtig kinderproject in Oeganda (www.homeofhopeanddreams.org).
Aanmeldingen vanuit de gehele gemeente bij Geke van Elburg (ag.vanelburg@hotmail.com o.v.v. 'Activiteit Zuid-Oost').
Verloting stuurgroep fondsenwerving:. Alvast een herinnering voor de mensen, die hun pakketje loten al hebben verkocht.
Graag de strookjes en het geld terugbrengen naar familie Brand, Lijsterstraat 12. We zoeken nog steeds lotenverkopers en
kopers.
Open Kring: Altijd al eens weten waar men het op de Open Kring over heeft? Loop gerust binnen en doe mee. In het
bijzonder bij de avondgroep zijn er nog enkele lege stoelen. De volgende gesprekken zijn op dinsdag 19 februari in De Meule.
De morgengroep komt bijeen van 9.30 uur – 11.30 uur, de avondgroep van 19.30 uur – 21.30 uur
Open Deurdienst: “Dat had je gedroomd!”. Dat is het thema van de Opendeurdienst van zondag 24 februari in de Van
Dedemkerk. Jakob droomt, hij ziet engelen die langs de ladder omhoog klimmen en weer afdalen. Gaat de weg naar de
hemel wel omhoog? Op welke momenten ervaar je dat aarde en hemel met elkaar verbonden zijn? Voorganger in deze dienst
is ds. B.H. van de Weg uit Nijverdal. Muzikale medewerking zal worden verleend door de familie Nijmeijer uit Bergentheim en
het orgel zal worden bespeeld door Freddy Bruins. Vanaf 18.50 uur worden er enkele bekende liederen gezongen, waarna de
dienst om 19.00 uur begint. We zien u/jullie graag!
Gezamenlijke maaltijd: vrijdag 22 februari staat er weer een lekkere maaltijd op tafel om gezellig samen te eten. U bent
hiervoor, vanaf 17.45 uur van harte welkom in De Antenne. Wilt u zich wel van tevoren opgeven, want dan weten we voor
hoeveel gasten er gekookt moet worden. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon en opgeven kan tot woensdag
20 februari bij Nellie Hilberink, tel 614844. Wij zien u graag aan tafel!!
Voorjaarsvakantie: Rondom de voorjaarsvakantie zullen onze pastores zo nu en dan niet beschikbaar zijn voor het
kerkenwerk. Kunt u uw pastor niet bereiken en toch dringende pastorale hulp nodig hebben, neem dan contact op met de
voorzitter of scriba om te vragen met wie er beschikbaar is.

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.)

