De Antenne

18 september 2016

09.30 uur: ds. B.G. Breunesse (dopen)

Van Dedemkerk

09.30 en 10.30 uur: dienst in De Antenne

Liturgie.
Zingen: Ps. 105 vers 1; NLB 354; Lied 417, alleen refrein
(Hemelhoog); Lied van het Licht; NLB 936 met cantorij; Lied
429 vers 1, 2 en 5 (Hemelhoog).
Lezen: Genesis 25, 19-28 (Gewone Taal)
10.30 uur koffiedrinken
11.00 uur ds. J. van Dijk (Meet en Greet)
Collecten: 1e : Plaatselijk Kerkenwerk
2e : K&S Zending PZD
19.00 uur: ds. G.B Huiskamp (Taizé)

19.00 uur De Fontein: ds. K. van staveren
Liturgie.
Zingen: NLB 122, NLB 737: 1,2,3,5, NLB 340b, NLB 905,
NLB 907, NLB 904:1,2,5
Lezen: Haggai 2: 10-19
Thema: “Pas op, infectiegevaar!”
Collecten: In de dienst: Plaatselijk Kerkenwerk
Bij de uitgang: K&S Zending PZD

Kindercollecte: Boeren in Ethiopië
Collecteopbrengst 11- 09: Plaatselijk Kerkenwerk: € 441,36 en K & S - Diaconie € 349,70
Dopen: Vandaag zal Lisa Post, De Magnolia 29, in de dienst van 09.30 uur gedoopt worden.
Basiscatechese: Hallo jongens en meiden van groep 7 en 8. Vandaag beginnen we weer met de basiscatechese om
09.30 uur hier in de Antenne. Als je nu nog in de kerk zit zou ik als een speer naar de zaal boven gaan, want daar zitten we.
Wij hebben er weer zin, jullie ook? Tot zo, Julia en Astrid. Info: Annet Ekkelenkamp, a.ekkelenkamp@gmail.com
Open kring: Al sinds geruime tijd bestaat er de zogenaamde Open Kring. Wat we precies doen, kunt u lezen in de nieuwe
Samenspraak of informeren bij ondergetekende. Er zijn twee kringen. Een op de dinsdagmorgen (meest om de 14 dagen) en
een op de dinsdagavond (meest om de 14 dagen). Er is nog een enkele plek vrij (de meeste op de dinsdagavond).
Wilt u meedoen, schroom niet om contact op te nemen met ds. Gerrit Huiskamp, gbhuiskamp@ziggo.nl, tel 616557 of mobiel
0651495446
55+: Donderdag 22 september a.s. gaan we weer van start! Om 14.00 uur staat de koffie klaar in de Antenne, daarna zal ds.
Breunesse, aan de hand van foto’s, vertellen over Ethiopië en het project dat de familie daar heeft opgezet. We hopen dat u er
weer zin in hebt, en u weet dat iedereen van harte welkom is. Mocht u vervoer nodig hebben dan kunt u bellen( tussen 1213.00 uur) met mevr. Huizinga tel:613071 Tot donderdag!
Supergezellige praiseavond 23 september: Hallo jonge kerkganger uit Balkbrug of Dedemsvaart! Heb je het al gehoord dat
er een gezellige avond voor jou en je vrienden/vriendinnen georganiseerd wordt? Een avond waar aanbidding en gezelligheid
met leeftijdsgenoten centraal staat? Want alle jeugd vanaf het voortgezet onderwijs uit de kerken in Balkbrug en Dedemsvaart
zijn uitgenodigd om 23 september vanaf 19.30 uur te komen naar deze avond. Praiseband Amaze uit Enschede zal deze
avond een programma verzorgen waarin veel gezongen gaat worden. Engels en Nederlands. Na afloop zullen we bij goed
weer vuurkorven aansteken en is er natuurlijk wat lekkers. Speel jij gitaar of zo? Neem die gerust mee, dan kunnen we rondom
de vuurkorven gezellig verder. Bij mooi weer zullen we buiten zitten in het Openluchttheater in Balkbrug. Bij slecht weer zitten
we in de jongerenkelder de Well@home in de Brugkerk. Dit is de kerk aan de Zwolseweg in Balkbrug.
Op zondag 25 september collecteren we voor de Kerk in Actie: ‘Actieweek; kerken in het Midden-Oosten’. Zij zijn zwaar
getroffen door vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog in Syrië. Twee derde van de christenen is gevlucht, weg van geweld, armoede
en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen. Kerken in het Midden-Oosten houden hun deuren
open en bieden mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit en ze voelen
zich regelmatig alleen staan. Kerk in Actie luidt de noodklok en vraagt om ons gebed en om financiële steun. Hiermee kunnen
zij bijvoorbeeld onderdak bieden aan vluchtelingen en hen voorzien van voedselpakketten en kleding. Zo kost een
hygiënepakket voor vrouwen ongeveer €17,00 en een voedselpakket €45,00. Van harte aanbevolen!
Opendeurdienst: Op zondag 25 september is er om 19.00 uur een Opendeurdienst in de Van Dedemkerk.
Het thema is dit keer : Wie is de mens. We beginnen om 18.50 uur met het zingen van enkele liederen. De Cantorij o.l.v.
Marjanne Visscher en orgelbegeleiding van Nico Aalberts zullen in deze dienst hun medewerking verlenen.
Voorganger deze avond is ds. B.G. Breunesse. Ook u bent van harte welkom.

Kerk & Israel: Maandagavonden 26 september, 10 oktober en 24 oktober 2016, De Fontein, aanvang 20.00 uur. ds. H. Poot
zal bij ons een seminar houden over Jozef. Vaak is de geschiedenis van Jozef gelezen als een voorbeeld voor ons leven met
God. Maar het is ook een profetie over het leven van Jezus en Gods plan met het volk Israël. In een drietal Bijbellezingen
volgen we de geschiedenis van Jozef en kijken gelijk daar dwars doorheen naar de plaats van Jezus en Israël in de Bijbel. Ds.
Henk Poot is sinds 2009 als ‘Israëlpredikant’ full-time verbonden aan Christenen voor Israël, In 1998 verscheen van zijn hand
‘Jozef een Messiaanse geschiedenis’, Gerbrig Arends, 06 538 728 70 en Gerrit Jan Vrieling 06 22 69 14 10.
Bijbelkring: Op donderdag 29 september komen we o.l.v. ds.J.van Dijk vanaf 10.00 uur weer bijeen in De Fontein rondom het
boek Openbaring.
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 het prachtige boek van de Psalmen. Vanaf 29
september komen we donderdag 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.
Gezamenlijk eten: Op vrijdag 30 september a.s. kan er in De Fontein weer gezamenlijk gegeten worden. 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 28 september bij Nellie Hilberink, tel 614844.
De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Wij begroeten u graag aan tafel!!
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. Vanaf 1 oktober 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.
Inschrijving Catechese: 3 Oktober in de Fontein van 19.00 -19.45 uur Wat is geloven? Wat doen we in de kerk? Waarom
vinden mijn ouder(s) het zo belangrijk? Je ben van harte samen met je ouder/verzorger uitgenodigd voor de inschrijfavond van
de catechese. We willen elkaar ontmoeten, wat praten, data plannen. Kom jij ook?
16+ groep: We starten met de 16+ groep op maandag 3 oktober om 19.30 uur in de Antenne. Je bent heel hartelijk welkom om
met elkaar van gedachten te wisselen over van alles en nog wat. Inhoud en gezelligheid dus!
Nieuwe liedboekavonden: Het nieuwe liedboek is inmiddels niet nieuw meer maar toch …., maar toch staan er heel veel
liederen in die we nog nooit hebben gezongen. Liederen met schitterende woorden en al even zoveel prachtige melodieën.
Twee liedboekavonden hebben we als Cantorij mogen verzorgen, de derde staat op stapel. Woensdag 5 oktober om 20.00 uur
in De Antenne willen we u graag tien liederen laten horen. Natuurlijk doen wij dat niet alleen maar krijgt u volop de gelegenheid
om mee te doen. Enkelen zijn namelijk bij uitstek geschikt om samen vierstemmig te zingen. De vorige twee avonden mochten
we niet alleen gemeenteleden maar ook muziek- en koorliefhebbers uit andere gemeenten en zelfs andere provincies
verwelkomen. Dat deden we graag en we hopen ook die 5e oktober op uw komst. Ds. Bart Breunesse werkt mee en met onze
dirigente Marjanne Visscher en vaste begeleider Nico Aalberts willen we graag ons best doen om er een fijn uur van te maken.
Belijdenis: In het najaar van 2016 hopen we weer een gespreksgroep op te starten die zich voorbereidt op de belijdenis op 4 juni
2017: Eerste Pinksterdag. De data van de bijeenkomsten worden in onderling overleg vastgesteld. Juist het samen in gesprek gaan
over het geloof wordt door de deelnemers vaak als verrijkend ervaren . Heb je interesse of wil je er eens over praten neem dan gerust
contact op met ds.J.van Dijk: tel.617345, email:dsjvandijk@pkn-dedemsvaart.nl.
Zondag 25 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.)

