Van Dedemkerk

20 oktober 2019

De Antenne

09.30 uur: ds. L. Aangeenbrug Hellendoorn
Evangelisatiezondag m.m.v. United by Music
Liturgie:
Schriftlezing:
Thema:
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: Evangelisatie

09.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

19.00 uur: De Fontein ds. J. Zondag
Liturgie: Lied 121:1,2,3,4, Lied 910:1,2,3,4, Lied 130:1,2,3
Lied 908:1,2,3, Lied 340b, Lied 244
Schriftlezing: Filippenzen 4:1-9, Lucas 18: 1-8
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: Evangelisatie

19.00 uur: Dienst in De Fontein

Kindercollecte: 4e kwartaal - De Baby Box – Een “Mission Possible project”
Bloemengroet
- fam. Lunenborg, Drogteropslagen 16
- mevr. de Vries, Hondsroos 32a
- mevr. Makaske-Kuijer, Wilhelminastraat 22 i.v.m. verjaardag,
- dhr. A. Dekker, De Praam 2, i.v.m. verjaardag.
- mevr. A. Logtenberg-Omvlee Schuttevaer 30 i.v.m.
verjaardag
- mevr. A. de Jonge-van Hummel De Tjalk 37

- fam. Huizinga, Adelaarweg 9, ivm. hun 60 jarig
huwelijksjubileum
- fam. van ’t Zand, Hoofdvaart 19
- mevr. Vogelzang, Paardenlanden 7
- fam. Niezink Schubertstraat 19 i.v.m. 40 jarig
huwelijk
- fam. Grijsen Ravenslootstraat 5 i.v.m. 40 jarig
huwelijk

Collectes: 13 oktober PKW € 315,92 en K&S € 416,90 en een storting voor het verjaardagsfonds van € 272,73
Collectes: 27 oktober is de eerste collecte bestemd voor de bootvluchtelingen in Griekenland. Deze mensen leven in
erbarmelijke omstandigheden. Wij kunnen daar iets aan verzachten door onze bijdrage te geven.
Zangdienst: “De storm op het meer” , gebaseerd op het gelijknamig schilderij van Rembrandt, is het thema van de
zangdienst van zondagavond 27 oktober in de Van Dedemkerk. Zijn hele leven lang schilderde, tekende en etste Rembrandt
Bijbelse voorstellingen. Het kan niet anders of Bijbelse verhalen moeten hem gefascineerd hebben. Wat doet u/doe jij tijdens
’storm’? Voorganger in deze dienst is ds. G.A. Trouwborst uit Nieuwleusen. Muzikale medewerking zal worden verleend door
het koor “ Le mot chanté” uit Sibculo en het orgel zal worden bespeeld door J. Plender. De dienst begint om 19.00 uur. We
zien u/jullie graag!
Bijbelquiz: Vergeet het niet: op woensdag 23 oktober vindt de jaarlijkse Bijbelquiz van het NBG plaats.
Elk jaar een informatieve, spannende en gezellige avond. Vier interkerkelijke teams strijden tegen elkaar. Ieder kan ook
individueel meespelen. Wat weet je van de Bijbel? En wat is verrassend nieuw voor je? Je steekt er altijd wat van op. Dus: op
23 oktober om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Van Dedem Marke.
Jongerencatechese & JOY: Verschillende jongeren hebben zich al opgegeven tijdens de inschrijfavond. Dat betekent dat
we ook dit seizoen weer verhalen gaan horen en vertellen, gezellig samenzijn en meer over het geloof te weten komen.
Jesus, Others and Yourself: dát is waar &JOY voor staat. Heb jij de inschrijfavond gemist, maar wil je ook met andere
jongeren op een interactieve manier nadenken over jouw verhaal, actuele onderwerpen en de Bijbel. Neem dan even contact
op met Jorien Beunk (jbeunk@pkn-dedemsvaart.nl).Ook als je nog twijfelt, weet dat je van harte welkom bent!
Bijbelkring: 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. Deze maand komen we op donderdag 31 oktober samen in de
consistorie van de Van Dedemkerk om 9.45 uur. Informatie kan worden ingewonnen bij ds. Karsten van Staveren,
dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-61242
Pannenkoekenfeest: Op dinsdagavond 5 november 18:00 uur zouden we graag een pannenkoekenfeest willen organiseren
voor iedereen, die er zin in heeft. Als team van wijk Zuid-West willen we de organisatie op ons nemen, maar iedereen is van

harte uitgenodigd. Zou je willen komen of misschien zelfs een aantal pannenkoeken willen bakken, neem dan contact op met
Gerda Hofman, Ronald de Jonge, Peter Lindhout of ds. Karsten van Staveren.
Dankdag 2019 - Op woensdag 6 november is het weer Dankdag voor gewas en arbeid. Evenals andere jaren willen we op
deze dag, mensen van 80 jaar en ouder en chronisch zieken verblijden met een bezoek, een bijbels dagboek en een
fruitbakje. Kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt? Geef dan voor 21 oktober, zijn of haar naam en adres door via emailadres dankdag.pkndedemsvaart@gmail.com. Namens de Diaconie alvast bedankt voor uw hulp!
40 jaar getrouwd: Hans en Gea Niezink-Bakker (Schubertstraat 19) vierden in het weekend van 12 en 13 oktober dat zij 40
jaar getrouwd waren! Hans heeft als organist en dubbel-archivaris een centrale plaats in onze gemeente. Wij wensen hen nog
vele mooie jaren met elkaar en Gods zegen toe!
Bezoekdienst Kerkactief: In mei 1959 is de H.V.D.(Hervormde Vrouwendienst) ontstaan. Met de federatie van beide kerken
is de naam gekozen:Bezoekdienst Kerkaktief, met als logo een handdruk. Het wil uitdrukking geven aan ons werk. Bezoeken
afleggen namens de kerk door mannen en vrouwen aan ouderen en chronisch zieken. En aan mensen die, door overlijden
van de partner, alleen zijn komen te staan. Met regelmaat krijgen deze mensen bezoek en zo groeit er een vertrouwensband.
Al 60 jaar mogen we dit werk met zo’n 40 medewerkers doen en daar zijn we blij en dankbaar voor. We willen dit graag vieren
op onze najaarscontactavond 28 oktober in de Fontein om 19.30 uur. Hiervoor hebben we uitgenodigd mevrouw L. Boerhof.
Zij zal deze avond met een eigen programma ons verrassen op een ontspannende wijze. Wie ook deze avond met ons mee
wil vieren, is van harte welkom.
Zendingsdienst: Op zondag 3 november is er om 9.30 uur een Zendingsdienst in de Antenne. Voorganger is ds. Peter
Lindhout uit Dedemsvaart m.m.v. pianist Luko Hans, Zangduo de zussen Ellen en Annet en gitarist Geert v.d. Logt. Het thema
van deze dienst is “Bakens van Hoop”. De Zendingscommissie heeft dit jaar gekozen voor het Project van Kerk in Actie:
“Syrische kerken als bakens van hoop”, waarvoor ook op deze zondag wordt gecollecteerd! We nodigen u/jullie van harte uit
naar de Antenne te komen om er samen een mooie dienst van te maken! De zendingscommissie (zending@pkndedemsvaart.nl)
Herfst: Gedurende de herfstvakantie zullen de predikanten met enige regelmaat niet beschikbaar zijn voor het werk van de
kerk. In overleg hebben ze ervoor gezorgd, dat er altijd pastorale hulp aanwezig zal zijn. Zou u uw wijkpredikant niet kunnen
bereiken gedurende deze periode, kunt u altijd contact opnemen met Maaike Hiemstra om te vragen welke predikant wel te
bereiken is.
Doopcatechese: Dopen is het moment waarin wij en onze kinderen de eerste stappen zetten in Gods familie, de kerk. Het is
een kruispunt in je leven waar je laat zien waarom je gelooft en waarom je jouw kinderen deze rijkdom ook mee wilt geven.
Op 17 november is de volgende doopdienst in de Antenne. Op 30 oktober, 11 november en 2 december zullen we 3 avonden
samen komen in een van de zalen van het kerkelijk centrum de Antenne om 19:30. Aanmelden kan bij ds. Karsten van
Staveren, die deze doopdienst ook zal leiden.
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, Raveslootstraat 5, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

