De Antenne

20 november 2016

9.30 uur: ds. B.G. Breunesse Eeuwigheidszondag
Liturgie: Ps.42:7 , Ps. 43: 5; NLB 601; Lied van het

Van Dedemkerk

9.30 uur: dienst in De Antenne

Licht;; NLB 730; Cantorij Lied 775; NLB 416.
Lezing: Openbaring 7: 9 – 17
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Hospice Dedemsvaart
19.00 uur: Dienst in De Fontein

19.00 uur: ds. J. van Dijk
Liturgie: Ps.25: 4,7; NLB 283:1,2,4, 5; NLB 894: 1, 3, 4;
NLB 726:1,5; NLB 909:1,2,3; NLB 912:1,3 6; NLB 868:2,4
Lezing: Matteüs 7:7-12 en 1 Korintiërs 13: 9-13
Thema: Raadsels…
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Hospice Dedemsvaart

Kindercollecte: Kindertehuis Mpigi Uganda
Collecteopbrengst: 13 nov. K&S/KIA € 694,07, PKW € 741,48
Afwezig ds. Breunesse: Vanwege rugklachten mag ik nog steeds niet werken. Indien gewenst kunt u een beroep doen op de
aanwezige collegae.
55+: Donderdag 24 november komen we weer bij elkaar in De Antenne. Mevr. Sophie Kedde komt vertellen over het werk van
het Rode Kruis in Nederland en overal op de wereld. We hopen dat u er allemaal weer bij bent! Om 14.00 uur heeft Bert de
koffie klaar! Voor vervoer kunt u (tussen 12-13.00 uur) bellen naar Tjerkje v.d. Meulen tel: 613643. Tot donderdag!
Gezamenlijk eten: Vrijdag 25 nov. in De Fontein. 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 23 nov. bij
Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Wij begroeten u graag aan tafel!!
Basiscatechese: hallo jongens en meiden van groep 7 en 8. Zondag 27 november is er weer basiscatechese, deze keer in De
Antenne. We beginnen om 9.30 uur. Tot dan, Bernadien en Alida. Info: Annet Ekkelenkamp, a.ekkelenkamp@gmail.com.
Opendeurdienst: Zondag 27 november is er ’s avonds weer een Opendeurdienst in de Van Dedemkerk. ds. K. van Staveren
zal de dienst leiden, Dhr. J. Plender begeleidt de gemeentezang en muzikale medewerking wordt verleend door het Jeugdkoor
Animato uit Hardenberg. We beginnen om 18:50 uur met het zingen van drie bekende liederen. Van harte welkom!
Gemeenteavond “Pastoraat in de samenleving” in De Antenne: De kerkenraad wil u graag uitnodigen voor de
gemeenteavond op 30 november. Waarin we met elkaar willen praten over hoe we in de komende jaren Pastoraat willen
vormgeven en hoe we dit financieel mogelijk kunnen maken. Tijdens deze gemeente avond zullen we ook het gezamenlijk
kerken in 1 gebouw evalueren. Op 30 november staat om 19.45 uur de koffie voor u klaar in De Antenne.
Catechesegroep: De catechese van ds. Huiskamp is a.s. maandag, 21 november weer. Vanaf 19:00 uur in De Antenne!
Voorbereidingsgroepje: Op maandag 21 november, vanaf 20:00 gaan we weer proberen de morgendienst van 4 december
voor te bereiden. Wie graag mee wil doen: wees welkom. Dus 20:00 uur in De Antenne.
Zending: In navolging op de zendingsdienst willen wij op 2 december 2016 een informatieavond organiseren om meer te
weten te komen over de leefomstandigheden en leefgewoonten van de mensen in Thailand. Dit willen wij doen door dia en/of
filmmateriaal van ds. Karsten van Staveren te laten zien over de rol van de zending in Thailand en over hoe de mensen daar
leven en denken. Dit doen we dan door in de tussentijd samen een Thaise maaltijd te nuttigen. Het duurt van 18.30 uur tot
ongeveer 20.30 uur. De kosten hiervan bedragen € 12,50 p.p. U kunt zich hiervoor opgeven door de intekenlijst in te vullen die
hier achter in de hal klaar ligt. Het wordt een mooie avond. We rekenen op uw komst.
Dopen: Zondag 11 december zal Hidde Meijer, Verlengde Zestiende wijk 4 gedoopt worden om 9.30 uur in de
Van Dedemkerk. Wil jij ook je kind laten dopen neem dat even contact op met ds. Bart Breunesse, 234818 of
dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl
Meet en Greet: Op 11 december houden we een speciale Meet en Greet dienst. We maken er een top 2000 kerkdienst van.
Hiervoor willen we graag weten welke liederen er voor jou betekenis hebben. Jouw top drie kun je doorgeven op de Facebook
pagina van Kerk en Jeugd Dedemsvaart. Daar staan ook de nummers waar je uit kunt kiezen. Stem je mee?
Hartelijke groeten van de Meet en Greet commissie.
Kerst an de Voart: Ook dit jaar willen op 10 december a.s. vanaf 12.00 uur als geloofsgemeenschap weer aanwezig zijn op
Kerst an de Voart om daar het evangelie van Kerst uit te beelden. Jubal blaast gelukkig ook weer een partijtje mee. We zullen
dit jaar ook Nieuwe Testamenten uitdelen in Gewone Taal. We zijn nog op zoek naar enthousiaste mensen die mee willen
\

doen omdat zij dit ook belangrijk vinden. Verder zijn we nog op zoek naar baby’s die de kribbe kunnen vullen. Info en opgave
bij ds. Bart Breunesse dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl
Gezocht: incomplete puzzels! Voor de kerkdienst van Tweede Kerstdag zijn we op zoek naar puzzelstukjes. Hebt u puzzels
die niet meer compleet zijn? Dan kunt u ons heel blij maken. We willen hiervan een mooi presentje knutselen voor bezoekers
van deze dienst. Het formaat van 3 bij 4 centimeter is het meest geschikt, maar we zijn blij met alle soorten en maten.
U kunt de stukjes inleveren bij de familie van der Galiën, Zwiersstraat 23. Alvast bedankt!
KERSTKAARTEN in De Antenne: In de kleine hal, bij de kaartenstandaard, vindt u weer een uitgebreid assortiment
kerstkaarten. Beslist de moeite waard om even een kijkje te nemen!
Kerstpakkettenactie 17 december 2016: In “De Antenne” worden op zaterdag 17 december kerstpakketten gemaakt. De
pakketten zijn bestemd voor (een ouder)gezinnen en alleenstaanden die het financieel minder of zelfs 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 10 december weten aan een diaken of mail naar:
janettezwiers@gmail.com . U kunt iets bijdragen door tussen 10.00 en 11.30 uur levensmiddelen te brengen. Of door dit 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 2016.
Reis naar Kisoroszi: Van za 22 april t/m za 29 april 2017 willen we een reis organiseren naar Kisoroszi. Net als vorig jaar
hopen wij dat weer een groep jongeren met ons meegaat. Dit jaar werken we samen met het Vechtdal College uit
Dedemsvaart. Leerlingen kunnen dan als een soort ‘maatschappelijk stage’ deelnemen aan de reis. Jongeren van andere
scholen mogen natuurlijk ook reageren. Ben je al (redelijk) wat ouder en je wilt ook eens een bezoek brengen aan Kisoroszi
ook dan ben je van harte welkom. Bij genoeg belangstelling gaan we eventueel met een afzonderlijk programma werken voor
jong & wat ouder. Belangstelling bel dan met Henk Zomer (06-38890013) of mail wg.hongarije@pkn-dedemsvaart.nl
Vrijwilligers gezocht voor uitbreiding van het SPAT team: Sinds 2015 beschikt de PKN-Dedemsvaart over een eigen
geluidsinstallatie om bands te begeleiden en ondersteunen. Deze wordt gebruikt bij diverse diensten zoals Anders Kerken,
Meet and Greet en EigenwijzZ diensten. Het beheer van de installatie valt onder het SPAT.(Special Audi Team)
Voor het opbouwen, afbreken en bedienen van de installatie is het SPAT op zoek naar vrijwilligers. Het opbouwen gebeurt
meestal op zaterdag of een avond voorafgaand aan de dienst. Lijkt het je leuk om tijdens de diensten het geluid te regelen of
om mee te helpen met opbouwen/afbreken stuur dan een berichtje aan: Robert Visscher robert.visscher28@gmail.com.
Begroting 2017 van de Diaconie: 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 met mij opnemen
via 06-513 76 548.Een eventuele reactie wordt altijd op prijs gesteld!
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. 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. We komen op donderdag 24 november bij
elkaar in de consistorie van de van Dedemkerk om 9:45 uur. Informatie kunt u inwinnen bij ds. Karsten van Staveren,
dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
Team Noordwest: Op donderdag 24 november hoopt het sectieteam Noordwest te vergaderen. Aanvangstijd 19:30. Plaats:
De Antenne. De agenda volgt met een persoonlijke uitnodiging.
Verjaarsvisite 75+: Dinsdag 22 nov. worden alle jarigen die van 1 okt. tot 15 nov. de leeftijd van 75 jaar of ouder hebben
bereikt om 10.00 uur verwacht in De Antenne voor een gezellige verjaarsvisite met koffie, gebak, een hapje en een drankje.
Huiskamer Tour: Dinsdagavond 22 november komen we met sectieleiders en gespreksleiders bijeen voor de instructie voor
de gespreksavonden in de Huiskamer Tour. We beginnen om 19.45 uur met een kop koffie in de Fontein.
Bijbelkring : Op donderdag 24 november komt de Bijbelkring o.l.v. ds. J.van Dijk vanaf 10.00 uur bijeen in de Fontein. We
lezen verder in Openbaring..
Classis: Donderdag 24 november vergadert de classis Ommen in gebouw de Kern (bij Ger.Kerk) aan de Bouwstraat in
Ommen. Die vergadering is van 19.45-21.00 uur opengesteld voor iedereen. Er is dan een inleiding op het onderwerp: “Het
ambt van alle gelovigen.” Belangstellenden zijn welkom.
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.)

