De Antenne
9.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

18 november 2018

Van Dedemkerk

9.30 uur: ds. K. van Staveren, m.m.v. Van Dedem Kerkkoor
Liturgie: NLB 713:1,3,5, NLB 903: 1,5, 10 000 redenen,
ELB 356: 1,3, HH 624
Thema: “Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer”
Schriftlezing: Efeziërs 5:8b-20
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Zending-PZD

19:00 uur: pastor J.A. Rutgers, Taizé-dienst
Liturgie:
Thema:
Schriftlezing:

19.00 uur: ds. J. Zondag, in De Fontein
Liturgie: Ps. 27:1,7, Lied 245, Ps. 42:1,3, Lied 902:1,2,3,
Lied 248
Thema:
Schriftlezing: Psalm 42, 1 Koningen 17: 1-7

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Zending-PDZ

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Zending-PDZ

Kindercollecte: 4e kwartaal 2018: Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Accra - Ghana
Collecteopbrengst: 11-11-2018 PKW € 821,69 en K&S € 1.545,84 voor Sulawesi allebei, incl. dankdag 7-11-2018
Taizé: Op zondag 18 november 2018 is er tijdens de avonddienst in De Antenne, een gebedsviering in de stijl en de sfeer van
Taizé. De viering is een meditatieve dienst waarin liederen, gebed en stilte centraal staan. Het thema van deze dienst is: “’t
Laatste woord” n.a.v. Marcus 24: 24-32. Wil je ook een keer een viering mee maken? Je bent van harte welkom! De kerk is
open vanaf 18.30 uur en de viering begint om 19.00 uur. Wil(t) jij/ u meer informatie over Taizé in Frankrijk of Taizé in
Dedemsvaart? Mail of bel dan naar het secretariaat van de werkgroep Taizé; Marthilde Visscher, 0523-616815,
taizededemsvaart@gmail.com of kijk op onze website www.taizededemsvaart.nl
Basiscatechese/jeugdnevendienst: Hallo jongens en meiden van groep 7/8 en van het voortgezet. Zondag is het weer
zover, dan is er weer basiscatechese en jeugdnevendienst. Deze keer in de Van Dedemkerk. Met de basiscatechese
beginnen we om 9.30 uur in het zaaltje achter de Fontein. Tot dan! Julia, Bernadien en Coby.
Interkerkelijke vrouwenavond: Op woensdag 21 november wordt er een interkerkelijke vrouwenavond georganiseerd in de
Immanuelkerk, Dedemsvaart. Inloop is vanaf 19.00 uur, start programma is om 19.30 uur. Het thema van deze avond is
‘Loslaten’. De spreekster is Karin The uit Zuidwolde. Namens de interkerkelijke vrouwengroep Dedemsvaart/Balkbrug van
harte welkom! Wij zijn op zoek naar vrouwen die interesse hebben om 2 keer per jaar deze avonden of ochtenden mee te
helpen organiseren. Interesse? Mail Corien Deen, corien@ live.nl
Huiskamertoer: Lijkt het je ook mooi om in het voorjaar een avond van de huiskamertoer te leiden? Kom dan naar de
instructieavond op 22 november. De avond wordt gehouden in de Antenne en begint om 20.00 uur.
Bijbelkring ds. Zondag: Op donderdag 22 november komt de Bijbelkring weer bijeen in de Fontein. Aanvang 10.00 uur.
Allen van harte welkom.
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 22 november en 6 december 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
Activiteitencommissie NW 3: Zaterdag 24 november is het weer zover. We gaan weer biljarten. Aanvang 19.30 uur. Wie zin
heeft kan zich opgeven bij Joke Deen. Tel. 615756 of hnsdn87@gmail.com. We hopen u gauw te ontmoeten.
Activiteiten sectie Zuid-Oost: - Op vrijdag 23 november as. vanaf 19.30 uur organiseren wij Het Stamtafelgesprek
(Gezelligheid en het bespreken van diverse thema's die 'op tafel' komen). Locatie: Lokaal 12 (achter in de Readshop),
Julianastraat 12. Aanmeldingen vanuit de gehele gemeente zijn welkom bij Geke van Elburg (per brief Kotermeerstal 80, per
e-mail ag.vanelburg@hotmail.com of telefonisch 613187).

- Op vrijdag 23 november vanaf 18.00 uur is er in De Antenne weer een Amerikaans Buffet: Neem iets mee om te delen. (Je
maakt een voorgerecht of een hoofdgerecht of een nagerecht voor 4 a 6 personen. Zo neemt iedereen iets mee en eten we
gezellig met elkaar.) Aanmeldingen vanuit de gehele gemeente zijn welkom bij Geke van Elburg (per brief Kotermeerstal 80,
per e-mail ag.vanelburg@hotmail.com of telefonisch 613187).
Opendeurdienst: “Nieuwe kracht!”. Dat is het thema van de Opendeurdienst, die zondag 25 november gehouden wordt in de
Van Dedemkerk. Vandaag de dag zijn er best veel mensen die kampen met een depressie of een burn-out. Ooit op de toppen
van je leven, vol energie, enthousiasme, passie en liefde. Maar dan…Je hebt geen energie meer, geen enthousiasme, je voelt
je leeg, eenzaam en uitzichtloos. Misschien ben je God zelfs kwijtgeraakt. Elia kende dat ook. Hij was eenzaam en alleen in
de woestijn. Hij was er klaar mee, het hoefde van hem niet meer. Hoe nu verder? Voorganger in deze dienst is ds. J. Zondag.
Muzikale medewerking zal worden verleend door Gospelkoor “El Jakim” uit Zuidwolde 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.
Gemeente avond 28 november De Antenne: deze gemeente avond zal in het teken staan van ontmoeting. Waarbij de
kerkenraad de gemeente op de hoogte wil brengen van de zaken die op dit moment lopen. Er is gelegenheid om vragen te
stellen en met elkaar in gesprek te gaan. De kerkenraad hoopt u hier te ontmoeten. Gemeente avond woensdag 28
november in de Antenne 19.30 uur inloop met koffie en start om 20.00 uur.
Bezoekdienst Kerkactief: De medewerksters/ers van Bezoekdienst Kerkactief kunnen voor hun bezoekwerk de Echo's voor
de Kerst woensdagmorgen 28 november tussen 9.30 en 11.30 uur ophalen in Het Kruispunt.
Herhaalde oproep t.b.v. verjaardagfonds: 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. Er zijn momenteel weer enkele wijken
vacant gekomen. Hebt u tijd en wilt u helpen? Stuur dan een mail naar Derk Zwiers via kerkrentmeesters.deantenne@pkndedemsvaart.nl of eventueel telefonisch 0523-614123 (alleen ’s avonds). We kunnen dan samen overleggen over de
beschikbare wijken.
Gezocht!: Mensen die mee willen helpen loten te verkopen. De opbrengst is voor de kerk en de Hospice in Dedemsvaart. De
loten zijn in porties van 25 stuks á € 1,00 per stuk. Binnen uw familie- en kennissenkring hebt u ze zo verkocht. Mensen help
mee om deze verloting tot een grandioos succes te maken. Zodat er mooie bedragen binnenkomen voor beide projecten.
Namens de stuurgroep fondsenwerving. Familie Brand tel. 638611.

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.)

