Van Dedemkerk

20 januari 2019

09.30 uur: Dienst De Antenne

De Antenne

09.30 uur: ds. T.W.D. Prins-Van den Bosch, Daarle
Liturgie: 213: 1, 2 en 5, Ps. 143:2, 8 en 10, 834: 1, 2 en 3,
Ps. 43:3, 534:1 en 4, Ps. 27: 1 en 3, ELB 382: 1 en 2
Schriftlezing: Psalm 43, Johannes 8: 1-16
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: werkgroep Zending

19.00 uur - De Fontein: ds. J. Zondag
Liturgie: Lied 868: 1,2,4, lied 119: 5,6,7, lied 899, lied 1006,
lied 263
Schriftlezingen: Efeze 4:25-31, Mattheüs 6:1-15
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: werkgroep Zending

19.00 uur: Dienst De Fontein

Kindercollecte: 1e kwartaal 2019: Een jaar lang groente en aardappelen voor gezinnen in Armenië, Albanië en Moldavië
Collectes: 06-01-2019 PKW € 408,13 en K&S € 322,87 13-01-2019 PKW € 472,00 en K&S € 378,88
Basiscatechese: De basiscatechese gaat dit keer over het avondmaal. Ds Zondag zal uitleg geven en het Avondmaal met de

kinderen vieren
Waarom kerken we 2 maanden achter elkaar in de Antenne? Vorig jaar heeft de kerken besloten om de maanden
december en januari in hetzelfde kerkgebouw te kerken. Door dit te doen vieren we de meeste grote christelijke feestdagen
elk jaar in een ander kerkgebouw. We wilden zo tegemoet komen aan iedereen die zich meer thuis voelt in het éne of het
andere kerkgebouw.
Familieomstandigheden van ds. Karsten van Staveren: In de afgelopen week is mijn alleenstaande tante, in de leeftijd van
63 jaar, overleden. Zij was als een tweede moeder voor ons. In mijn mobiele bestaan was zij altijd de persoon die door haar
hart en huis open te stellen, zorgde voor een thuis in Nederland. Onder protest hebben wij van haar afscheid genomen en
haar in Gods hand teruggegeven. Het verlies voelt bij ons als een enorm heimwee. Wij danken iedereen die in deze moeilijke
tijd met ons mee heeft geleefd en ons de ruimte heeft gegeven om dit afscheid samen met mijn familie vorm te geven.
Nashville: De kerkenraad is op de hoogte van de Nashville verklaring en heeft hierover nagedacht. In de Samenspraak van
februari zal o.a. de brief van ds. R de Reuver worden geplaatst. We hebben als kerkenraad, na een zorgvuldige procedure, in
een eerder stadium er al voor gekozen om relaties anders dan tussen man en vrouw in te zegenen binnen onze gemeente.
Vacatures kerkenraad: Binnen de kerkenraad zijn verschillende vacatures te verwachten en er zijn nog openstaande vacatures.
Graag willen wij u als gemeenteleden in de gelegenheid stellen om namen in te dienen voor mogelijke kandidaten of u zelf als
kandidaat beschikbaar te stellen. Deze namen kunt u doorgeven aan de scriba Ellen Kok, Anton van de Horststraat 21 of via
scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl.

Herhaalde oproep t.b.v. verjaardagfonds: Wij zijn nog steeds 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 9 wijken
vacant. 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.
“Wat geloof ik?”: Wil je ontdekken wat geloven kan betekenen en vraag je je af of een leven met God iets voor je is?.
(Vroeger ook wel belijdenis-catechisatie genoemd.) Dan beginnen we met gesprekken vanaf 21 januari om 20:00 uur aan de
Hoofdvaart 5. Opgave bij ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
Open Kring: De deelnemers aan de Open Kring hopen hun gesprekken voort te zetten op dinsdag 22 januari a.s. in De
Meule. De morgengroep komt bijeen van 09.30 uur – 11.30 uur, de avondgroep van 19.30 uur – 21.30 uur. Belangstellenden,
hartelijk welkom.
Gezamenlijk eten: Op vrijdag 25 januari staat er weer een lekkere maaltijd op tafel om gezellig samen te eten. De komende
maanden bent u 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. Opgeven kan tot woensdag 23 januari bij Nellie Hilberink, tel 614844.
Wij zien u graag aan tafel!!

Anders Kerken 27 januari: een feestje! Op zondag 27 januari bestaat Anders Kerken 10 jaar. Dan wordt in De Antenne een
extra feestelijke dienst gehouden met als thema: ‘Happy Birthday’. Bij een verjaardag hoort natuurlijk een feestje. Anders
Kerken is al 10 jaar een begrip en staat voor eigentijdse, gevarieerde diensten die uitstekend worden bezocht.
Een hele groep mensen heeft zich er iedere keer weer belangeloos voor ingezet. Dat is op zich al een cadeau! Al denken we
bij een verjaardag vaak aan tastbare cadeaus: je kan ook op een andere manier geven. En dat laatste blijft nodig om samen
kerk te kunnen zijn. En al lijkt het soms weinig wat je schenkt: je geeft vaak meer dan je denkt…Vast staat dat we allemaal
iets te bieden hebben op allerlei terrein en vooral aan en voor elkaar. Daarom is het subthema: ‘Wie biedt?’.Ds. Karsten van
Staveren gaat voor in de dienst en de EPN-band zorgt zoals altijd voor de muzikale begeleiding. Zij putten uit hun brede
repertoire van 10 jaar. De dienst begint om 10.30 uur, maar vooraf is er natuurlijk tijd voor ontmoeting onder het genot van
koffie, thee of fris met uiteraard een lekkere traktatie. Graag tot ziens!
Werkgroep Opendeur- en Zangdiensten: Op zondag 27 januari 2019 organiseren we een meezingdienst in de Van
Dedemkerk. Wij maken een lijst van de door u opgegeven liederen, waar we dan samen van gaan zingen.
Aanvang van deze dienst is 19.00 uur. Het thema is : Maakbaar? Ds. J.A. Wegerif uit Nijverdal zal deze avond leiden.
Ook u mag met ons mee zingen.
Huiskamertoer wijk Zuidwest: De data voor de huiskamertour zijn weer bekend, 28 januari, 5, 13, 26 februari, 4 en 20
maart. U zult er binnenkort een uitnodiging voor ontvangen. Aanmelden kan bij Gerda Hofman, Jan Eijlander of Ronald de
Jonge.
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').
Leerhuis middagen: Deze zijn over het Noach verhaal in Genesis 6-9 en worden gehouden in Dalfsen, in het gebouw de
'Overkant' op 4 en 18 februari en 11 maart a.s. van 14.00 - 16.00 uur. Kosten 20 Euro voor 3 bijeenkomsten. Opgave bij ds.
T.Dankers, email: dankers-adriaanse@hetnet.nl Wie mee wil mag bellen met G. Batterink-Nijwening, tel 638388.
Dopen: 17 februari zal er weer de gelegenheid zijn om je kind te laten dopen of zelf gedoopt te worden. Deze dienst zal
geleidt worden door ds. Karsten van Staveren. Het is goed en gezellig om met andere ouders in gesprek te zijn over God, het
geloof en de doop. De cursusavonden zullen zijn op 30 januari, 11 februari en 19 februari. Aanmelden kan bij ds. Karsten van
Staveren.
Week van Gebed 2019 zet het recht voor ogen: 'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid
van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de
oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. .Elk jaar doen ook
wij mee met het samen bidden met onze broeders en zusters van de kerken in Dedemsvaart. Mooi is het als we de handen
ineenslaan om met elkaar te bidden. Gods grote wereld heeft voorbede nodig. Alle avonden zijn van 20.00 tot 21.00 uur.

maandag 21 januari

CGK Immanuel

dinsdag 22 januari

PKN Antenne

woensdag 23 januari

Brugkerk

donderdag 24 januari

RK Kerk

vrijdag 25 januari

vrij

zaterdag 26 januari

weeksluiting Van Dedem Marke verzorgingstehuis

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.)

