Van Dedemkerk

17 september 2017

09.30 uur: Dienst in de De Antenne

De Antenne

09.30 uur: ds K. van Staveren. Met medewerking van het
Van Dedemkerkkoor.
Zingen: NLB 885, NLB 400:1,2,3,4, NLB 388 1,3,4, NLB
364, 1,3,5,6, Hemelhoog 479
Lezen: Mt. 18:21-35
Thema: 7 keer 70
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S Zending PZD

19.00 uur: De Fontein ds. G.B. Huiskamp
Zingen: Ps.25:1,4;NLB 905:1,3,4;NLB
903:1,3;Geloofsbelijdenis(NLB 340b);NLB 418:1,2
Lezen Lukas 18:1-8 en 2 Korinthiërs 12:6-9
Thema: bidden helpt, maar soms anders dan je denkt

19.00 uur: Dienst in De Fontein

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S Zending PZD
Kindercollecte: World Vision
Leven uit de Bron zondag 24 sept.: Matteüs 20: 1-16
Collecteopbrengst 10 september: voor K&S - World Vision is € 371,84; PKW € 488,35
Basiscatechese/jeugdnevendienst: Hallo jongens en meiden van groep 7/8 en van het voortgezet onderwijs. Vandaag is er
weer basiscatechese en jeugdnevendienst. We hopen jullie daar weer te zien. Tot zo, Alida/ Bernadien en Coby.
Info: a.ekkelenkamp@gmail.com
Vandaar: Het Zendingsblad met deze keer de titel ZOUT, ligt vanaf heden weer klaar om verspreid te worden.
Voor alle bezorgers van Vandaar de vraag of u weer de aantallen uit De Antenne zou willen ophalen en deze willen brengen
bij de u bekende adressen? Alvast bedankt! Voor info kunt u terecht bij Diny Petter, de Aak 63, telef. 614758. Ook kunt u
mailen naar dinypetter@home.nl
Om-arm Afrika: Beste organisatie en leden van de kerk. Graag willen wij U van harte bedanken, voor de prachtige
opbrengst aan boeken die de Stichting Om-Arm Afrika ook dit jaar weer mocht ontvangen. Inmiddels worden de boeken
geselecteerd en bewaard voor het nieuwe seizoen. Namens de stichting. Om-arm Afrika, Anneke Koops
55+ reisje: De mensen die zich hebben opgegeven voor het reisje naar de Loosdrechtse Plassen worden a.s. dinsdag 19
sept. om 09.30 uur bij De Antenne verwacht. De bus vertrek om 10.00 uur.
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. In het komende jaar gaan we het hebben over Petrus. Vanaf donderdag 21 sept. komen we om de
twee weken 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
Motortoertocht: Op zondag 24 sept. hebben we de motortoertocht gepland. We starten na de morgendienst, rond 11.00 uur,
na de Vredesdienst, vanaf de Langewijk 266, alwaar we eerst een kop koffie drinken. Na ongeveer een uur rijden gebruiken
we onze eigen meegenomen lunch. Naast een lunch ook graag paspoort/ID-kaart en groene kaart meenemen. Ieder rijdt mee
voor uw eigen risico. Het is de bedoeling dat we aan het eind van de middag gezamenlijk eten. Graag uiterlijk vrijdag 22
september opgeven bij Henk Zieleman tel. 614129, email: hzieleman@home.nl of Jan Ruitenberg tel. 615282, email:
janruitenberg@hotmail.com. Bij regenachtig weer gaat de tocht niet door. Helaas is dit bericht door een misverstand niet in de
Samenspraak terechtgekomen. Graag even delen met potentiële deelnemers. Henk en Jan.
Opendeurdienst: Op zondag 24 sept. is er weer een Opendeurdienst in de Van Dedemkerk. Vanaf 18.50 uur zingen we
enkele bekende liederen, aanvang van de dienst is 19.00 uur. Het thema deze keer is: Wachten duurt lang! Voorganger is ds.

J. van Dijk en het Gospelkoor Tehillim uit Nieuwleusen o.l.v. Iris de Jong verleend haar medewerking. Het orgel wordt
bespeelt door dhr. J. Plender.
Open Kring: De open kring begint weer. De eerste bijeenkomsten zijn maandag 26 sept. De morgenbijeenkomst begint om
09.30 uur. Sluiting 11:30. De avondbijeenkomst begint om 19:30 uur. Sluiting 21:30 uur. Beide bijeenkomsten in de Antenne.
Diegenen die zich hebben opgegeven krijgen persoonlijk bericht. Mocht je dat gemist hebben, meld je even bij
ondergetekende: ds. Gerrit Huiskamp, mail:gbhuiskamp@ziggo.nl of tel 616557. Mob.0651495446
Gezamenlijk eten: Op vrijdag 29 sept. a.s. staat er in De Fontein weer een heerlijke maaltijd klaar. Hebt u zin om gezellig aan
te schuiven, dan bent u vanaf 17.45 uur van harte welkom. Om 18.00 uur beginnen we met de maaltijd. Als u zich nog wilt
opgeven, dan kan dat tot woensdag 27 september bij Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per
persoon. Wij begroeten u graag aan tafel in de Fontein!!
Evangelisatie-zangdienst: Op zondag 15 okt. is het evangelisatie-zondag. Aan de ochtenddienst werken mee: Ronald Knol,
organist en Harold Kooy, pianist. Het wordt een dienst waarin veel zal worden gezongen. Voor de invulling van de dienst
hebben we ook uw inbreng nodig. U kunt uw lievelingsliederen aankruisen op de lijst die u vanochtend heeft gekregen.
Maximaal 5 liederen. Deponeer uw formulier uiterlijk 1 okt. in de doos bij de hoofdingang van de Antenne of achterin de Van
Dedemkerk.
Brongroep: De brongroep is een groep mensen van alle leeftijden die met elkaar in gesprek willen gaan over de bijbel. Als je
de bijbel met elkaar leest, is het telkens weer een verrassing, zodat je aan het einde van een avond met iets nieuws naar huis
gaat. Vanaf 5 okt. komen we elke eerste donderdag van de maand om 20.00 uur samen in zaal 2 van de Fontein. Opgave kan
bij ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
Oproep t.b.v. verjaardagsfonds: Wij zijn dringend op zoek naar mensen die ons willen helpen bij het brengen en/of ophalen
van de enveloppen voor het verjaardagfonds van onze beide kerken. Inmiddels hebben zich al enkele mensen opgegeven.
Daar zijn we heel erg blij mee. Helaas zijn het er nog niet genoeg. Bent u geïnteresseerd? Geef dan zo spoedig mogelijk
bericht aan Derk Zwiers. Tel. 0523-614123 of per mail naar kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl. Vele handen
maken licht werk!

Zondag 24 september a.s. is er geen nieuwsbrief i.v.m. de Interkerkelijke Vredesdienst.

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.)

