Van Dedemkerk

19 november 2017

09.30 uur: Dienst in De Antenne

De Antenne

9.30 uur: Remco de Zwart, Meet & Greet

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/werkgroep Evangelisatie
14.30 uur: Afscheid ds. J. van Dijk
Zingen: Ps 122: 1,3; LvdK 487: 1+; NLB 942: 3; Vrede voor
jou; NLB 1005; NLB 904: 1,3, 5; EL 411; EL 377; EL 7b; EL
167: 1, 2, 3, 4 en 1; NLB 416: 4
Thema: “Foto’s”
Schriftlezing: Jesaja 43: 1-5a (NBG ’51) en Kolossenzen 3:
12-17
m.m.v.: J. Plender-orgel, fam. Prinsen-cornet, Van Dedem
Kerkkoor en Cantorij
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/werkgroep Evangelisatie

14.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

Kindercollecte: KIA: Ghana visserij: kinderen uit deze slavernij halen
Leven uit de Bron: zondag 26 november: Matteüs 24: 14-35
Collecteopbrengst: 12-11 voor K&S € 593,68 en PKW € 647,33
Contactgegevens: ds. Günter Brandorff, 7771 EK Hardenberg, tel. 0523-267119, mob. 06-51558830, e-mail:
brandorffgunter@gmail.com.
Ziekmelding ds. Huiskamp: De kerkenraad heeft gemerkt dat velen zich zorgen maken over onze predikant Gerrit
Huiskamp. Na een lange periode waarin er veel spanning was, heeft hij aangegeven dat het rapport van Cees Hendriks hem
persoonlijk heeft geraakt en hij zich beschadigd voelt. Hierdoor heeft hij niet meer de kracht en energie om zijn werk te doen.
Hij wordt op dit moment begeleid in zijn ziekteproces zoals dat bij predikanten die langere tijd ziek zijn hoort. Voor dringende
pastorale zaken kunt u een beroep doen op de overige predikanten en pastoraal werker.
Taizé: Vandaag zijn br. Jasper en br. Sebastiaan uit Taizé te gast in Ommen en Dedemsvaart. Het middagprogramma in de
Kern in Ommen is voor jongeren. Zij zijn van harte welkom! Om 19.00 uur is er een viering in de sfeer van Taizé. Kerk is vanaf
18.30 uur open. Informatie via www.taizededemsvaart.nl
Basiscatechese: hallo jongens en meiden van groep 7/8. Zoals eerder afgesproken, gaan we vandaag samen de kerkdienst
bij wonen. We hebben een rij stoelen gereserveerd voor ons. We wachten jullie wel op in de hal. Laterrr, Jolanda en Annet.
Verjaarsvisite: Dinsdagmorgen 21 november vanaf 10.00 uur is er weer een verjaarsvisite voor jarigen van 75 jaar en ouder,
die hun verjaardag mochten vieren van 1 oktober t/m 15 november. Deze verjaarsvisite wordt gehouden in De Fontein. Van
harte welkom!
Kerk en Israël avond: donderdag 23 november 2017, dr. Michael Mulder spreekt over: Geen vervangingstheologie en geen
twee wegen… maar wat dan wel? De kerk is aan het genezen van de vervangingstheologie. Maar tegelijk wil de kerk het
unieke van de belijdenis van Jezus als Heer vasthouden. Daarom geen ‘twee-wegen-leer’. Hoe moeten we dan de
verbondenheid met Israël gestalte geven? Enkele vragen: Hoe is er in de loop van de tijd over de verhouding met Israël
gedacht? Wat staat hierover precies in Romeinen 9-11?
55+: Jan Reehorst komt ons op donderdag 23 november informeren over de huidige functie van ‘Veldzicht’. U bent van harte
uitgenodigd. We beginnen de middag, in de Antenne, om 14.00 uur. Mocht u gehaald willen worden bel dan tussen 12.00 –
13.00 uur met Tjerkje van der Meulen, tel. 613643.
Maaltijd: Op vrijdag 24 november a.s. staat er in de Fontein om 18:00 uur weer een heerlijke maaltijd klaar. Wij begroeten u
graag aan tafel!!
Opendeur dienst: Op zondag 26 november organiseert de werkgroep Opendeur- en Zangdiensten een Opendeur dienst in
de Van Dedemkerk. Vanaf 18.50 uur zingen we samen enkele bekende liederen, de dienst begint om 19.00 uur. Voorganger
deze avond is ds. W. van de Griend uit Kloosterhaar en het Jongerenkoor Together uit Lutten o.l.v. Joke Odink verleent haar
medewerking. Ook u bent van harte welkom.

Ontslag en nu?: Op woensdag 29 november as. wordt van 10.00 tot 12.00 uur weer een inloopochtend ‘Ontslag – en nu?’
gehouden in 'De Antenne'. Als gasten ontvangen wij Jorien en Jan van de Bibliotheek Hardenberg. Zij zullen iets vertellen
over de veranderende rol van de bibliotheek en de aanpak/doelstelling van het project ‘Walk &Talk’.
Doopdienst: Op 3 dec. zal er weer de gelegenheid zijn om je kind te laten dopen of zelf gedoopt te worden. Het is goed en
gezellig om met andere ouders in gesprek te zijn over God, het geloof en de doop. Daarom zullen er de
voorbereidingsavonden zijn op donderdag 23 en 30 nov. Op 12 dec. zullen we met elkaar terugkijken op de doopdienst. Je
kunt je aanmelden voor deze avonden bij ds. Karsten van Staveren. dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425.
Commissie Fondsenwerving: Voor het u behulpzaam zijn bij het ontruimen van uw woning en ophalen van overtollige
spullen, houdt de Commissie Fondsenwerving zich aanbevolen. U kunt hiervoor contact opnemen met: Dick Olde
0523-638569 of Willem Nijboer 0523-616051
Bereikbaarheid van Dedemkerk/Fontein: Voor het reserveren van zalen voor vergaderingen en bijeenkomsten in de van
Dedemkerk & de Fontein kunt u mailen naar: koster.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl of bellen naar 0523-616615. Dit
nummer is doorgeschakeld naar het mobiele nummer van de koster Henk Zomer. Indien hij de oproep niet direct beantwoord
kan, kunt u de voicemail inspreken en wordt u teruggebeld.
Kerststal: Op 16 december is de kerststal ook weer net als voorgaande jaren aanwezig bij Kerst an de Voart wie heeft er zin
om ons mee te helpen, wij zoeken nog enkele figuranten zoals Jozef, Maria, Wijzen uit het Oosten en natuurlijk de baby's. Wij
willen op 28 november ’s avonds vanaf 20.00 uur een korte uitleg geven. Contact personen: Gerrie Zwiers, 0523-612403 en
Joke van de Beld, tel. 0619290061.
Kerstpakketactie 16 december 2017: In “De Antenne” worden op zaterdag 16 december kerstpakketten gemaakt. De
pakketten zijn bestemd voor gezinnen en alleenstaanden die het financieel moeilijk hebben. Denk aan mensen die werkloos
zijn (geworden), een gezin waarin sprake is van scheiding, een kleine zelfstandige of een alleenstaande met een parttime
baan. Weet u een adres, laat het voor 12 december a.s. weten aan een diaken of mail naar:
kerstpakketactiededemsvaart@gmail.com. U kunt iets bijdragen door op 16 december tussen 9.30 en 10.30 uur
levensmiddelen te brengen, (geen producten met alcohol). Of door deze, tijdens de openingstijden, in het winkelwagentje in
de hal van “de Antenne” te leggen. Een gift kan ook, die kan overgemaakt worden naar: NL70FVLB0226122344 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. o.v.v. Kerstpakketactie 2017.
Aanname advies Cees Hendriks door de kerkenraad: De kerkenraad is blij u te kunnen meedelen dat het advies van Cees
Hendriks in meerderheid van stemmen definitief is aangenomen. Met dit advies zal de kerkenraad nu verder aan het werk
gaan. De kerkenraad zal de gemeente regelmatig op de hoogte stellen van de stand van zaken rond de implementatie van het
advies.
Begroting 2018 van de Diaconie: De begroting van de Diaconie voor 2018 is inmiddels goedgekeurd door de Kerkenraad. U
kunt de begroting inzien door deze bij de Diaconie op te vragen. Stuur een mailtje naar arjen.schollaardt@gmail.com en u
krijgt de begroting teruggemaild. Of u kunt telefonisch contact opnemen via 06-42 82 69 95.
“Wat geloof ik?” : Een kring voor als je je afvraagt of je je wilt committeren aan een leven met God. (Vroeger ook wel
belijdeniscatechisatie genoemd.) Op 20 mei is er weer de gelegenheid om belijdenis te doen. Vanaf maandagavond 8 januari
komen we bij elkaar om met elkaar uit te zoeken wat de diepte is van het christelijk geloof en of je er aan toe bent om kleur te
bekennen. Opgave bij ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425

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.)

