De Antenne

21 januari 2018

10.30 uur: Anders Kerken
Thema: “Laat het los”
Voorganger: Ds. Karsten van Staveren
Schriftlezing Psalm: 46: 1-4, 11-12

Van Dedemkerk

10.30 uur: Dienst De Antenne
16.30 uur: Kruimeldienst 2.0

Collecten: 1e dienst PKW
2e K&S/PKN/JOP
19.00 uur: Dienst De Fontein

19.00 uur - De Fontein: ds. K. Hazeleger
Collecten: 1e dienst PKW
2e K&S/PKN/JOP

Kindercollecte: 1e kwartaal 2018 - Ronald Mc Donald fonds
Leven uit de Bron voor zondag 21 januari Marcus 1:14-20
GKR 17 januari: Afgelopen woensdag 17 januari heeft de GKR vergaderd. Tijdens deze vergadering heeft de kerkenraad kennis
gemaakt met Desiree Prins. ds. Huiskamp is tot aan de pauze aanwezig geweest op de vergadering. De eerste stappen zijn gezet
om het vertrouwen te herstellen. De verschillende taakgroepen zijn bezig met de 1e stap zoals beschreven in het stappenplan.
Vacatures: In mei ontstaan een aantal vacatures voor ambtsdragers, diaconaal medewerkers, sectieleiders, taak- en
werkgroepleden. Omdat we op dit moment nog niet gefuseerd zijn moet er binnen elke taakgroep een evenwichtige verdeling zijn
tussen leden van de Antenne en Van Dedemkerk. Wij vragen u mee te denken over de invulling hiervan. Er liggen formulieren
achter in de kerk, daarop kunt u aangeven wie u geschikt acht voor 1 van de bovengenoemde taken. U kunt de formulieren
deponeren in de (paarse) doos in de hal. U kunt ook namen doorgeven via scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl
Doorgeven van namen in de paarse doos kan t/m zondag 4 februari. Via de mail kan dit natuurlijk altijd. De kerkenraad hoopt op een
grote inbreng van namen van u als gemeente lid.
Kerkbalans info: We zijn nog 2 lopers nodig voor de kerkbalans, het gaat om 1 lijst in de componistenbuurt en 1 lijst aan de
Moerheimstraat. Wie wil deze lijsten bezorgen en weer ophalen? We horen het graag per telefoon 0523-610894 of per
mail kerkelijkbureau.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl En vanmorgen liggen alle enveloppen klaar in de koffiekamer van de
Antenne, om mee genomen te worden.
Vragenuurtje: De kerkenraad vindt het belangrijk dat het voor gemeenteleden duidelijk is welke weg we zijn ingeslagen en dat er
duidelijke antwoorden worden gegeven op vragen die er misschien leven. Daarom is voorafgaande aan de
moderamenvergaderingen gelegenheid om vragen te stellen aan enkele leden van het moderamen en de kerkenraad. De
eerstvolgende kans is op woensdagavond 7 februari van 19.00 tot 19.45 uur in de Antenne.
Actie kerkbalans 2018: Tussen zaterdag 20 januari en zaterdag 3 februari zal weer de actie kerkbalans worden gehouden. Een
flink aantal gemeenteleden uit onze gemeente zullen dan weer op pad gaan om de envelop kerkbalans bij u te brengen en weer op
te halen. Wij vragen wederom uw ruime steun voor deze actie, zodat we al onze kerkelijke activiteiten kunnen blijven doen. We
haken dit jaar aan bij het landelijke thema “geef voor je kerk”. Namens de beide Colleges van Kerkrentmeesters bevelen wij dit van
harte bij u aan.
Week van gebed: Van 21 tot 28 januari vindt de Week van Gebed plaats. De gebedsweek staat in het teken van vrijheid van
slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. De gebedssamenkomsten vinden
plaats op:
Maandag
22-01-2018 in het Vechtdal- college
Dedemsvaart.
Dinsdag
23-01-2018 in RK Parochiecentrum
Dedemsvaart
Woensdag
24-01-2018 in Immanuel kerk
Dedemsvaart
Donderdag
25-01-2018 in De Lichtbron
Balkbrug
Zaterdag
27-01-2018 in Van Dedem Marke
Dedemsvaart
Alle samenkomsten beginnen om 20.00 uur tot 21.00 uur. Met uitzondering op zaterdag, dan begint de avond om 19.00 uur
(gecombineerd met weeksluiting van Dedem Marke).
Zangdienst: Volgende week zondagavond, 21 januari, zal er om 19.00 uur weer een Zangdienst zijn in de Van Dedemkerk.
Predikant is ds. Karsten van Staveren, het orgel wordt bespeeld door dhr. J. Plender en muzikale medewerking verleent het
Interkerkelijk Gospelkoor “Nooit alleen” uit Gramsbergen. o.l.v. Marjan Snippe. Het thema van de dienst is ‘Gratis’ en u bent van
harte welkom.

Open Kring: De deelnemers aan de “Open Kring” worden uitgenodigd om de gesprekken voort te zetten op dinsdag 23 januari a.s.
in de Antenne. De morgenbijeenkomst is van 09.30 – 11.30 uur, de deelnemers aan de avondbijeenkomst worden verwacht van
19.30 – 21.30 uur.
PKN Commissie Kerk en Israël: Dinsdag 23 januari 2018 Locatie De Fontein. Aanvang 19.30 uur 'Inshallah’, islam en Israël Henk
Dijkema geeft een lezing over de rol van de islam in het conflict rond Israël. We maken kennis met een aantal kernbegrippen uit de
islam die een belangrijke rol spelen binnen het conflict. Verder gaan we in op de betekenis van Jeruzalem voor de islam en proberen
we te doorgronden hoezeer de religie verbonden is met politiek.
Huiskamertour wijk Zuidwest: De eerste data voor de huiskamertour zijn weer bekend, 23, 25 en 31 januari. U kunt zich
aanmelden bij Gerda Hofman, ds. Karsten van Staveren of een van de sectieleiders.
Inloopochtend Ontslag en nu? Woensdag 24 januari 2018: Heb je recent ontslag gekregen of ben je al langer werkeloos en lijkt
het je fijn om daar met lotgenoten over te praten? Hiervoor bieden we graag de gelegenheid tijdens de speciale inloopochtend voor
mensen die ontslagen zijn. Deze ochtend zal gehouden worden op woensdag 24 januari 2018 van 10.00 – 12.00 uur in de Antenne.
Loop vrijblijvend bij ons binnen. We schenken een lekkere kop koffie en er is rust en ruimte om met elkaar te praten en te luisteren
naar elkaar.
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. In het komende jaar gaan we het hebben over Petrus. We komen op 25 januari 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.
Doopzondag: Aanstaande zondag 28 januari zal tijdens een feestelijke dienst in de Van Dedemkerk de Heilige Doop worden
bediend aan Mason Storm Noud POST in de Van Dedemskerk. Mason werd op 13 oktober 2017 geboren als de zoon van de trotse
ouders Mireille en Steffan Post (Reuverswerf 6) en broertje van Ashley, Danillo, Finn, Faylin, Liam, Theresia en Lisa.
Sirkelslag Young: Vrijdag 2 februari is het weer zover. Dit keer voor de jeugd van 12 – 16 jaar. Landelijk barst de strijd weer los.
Zorg dat je er bij bent. Aanvang 19.15 uur in de Antenne. Kijk voor meer info op www.sirkelslag/young. Er doen nu al 287 teams
mee. Opgave via jdbreukelman@gmail.com zodat we weten hoeveel teams we kunnen aanmelden. Deelname is gratis.
Toneelavonden 9 en 10 februari 2018 in "De Antenne": "Iesvereniging Kris-Kras" een blijspel in drie bedrijven door Harm
Dijkstra. Toegangsprijs: incl. koffie/thee/ranja + koek bij binnenkomst, voorverkoop: € 10,00 (kinderen t/m 12 jaar € 2,50) start op 5
februari (niet eerder) in "De Antenne" tussen 19.00 en 20.00 uur. Daarna bij koster Bert ten Brinke in De Antenne.
Kaarten aan de zaal € 12,50 (kinderen t/m 12 jaar € 3,00).
Biljarten NW3: Noteer alvast 17 febr. in uw agenda. Biljarten in de Corner. Vanaf 19.30 uur Opgave: hnsdn87@gmail.com
Opgave Hongarije reis 2018: Vanaf zaterdag 28 april t/m 5 mei gaan we weer voor 1 week naar onze zustergemeente in Kisoroszi,
Hongarije. Wie gaat er mee? Het wordt een superleuke week.. ontmoetingen... uitdagingen.. eten aan de Donau, voor jong en oud.
Er kunnen maximaal 32 mensen mee. De eigen bijdrage is €200. Aanmelden kan tot 1 maart op
wg.hongarije@pkn-dedemsvaart.nl.
“Wat geloof ik?”: Een kring voor als je wilt ontdekken wat geloven kan betekenen en je je afvraagt of je je wilt committeren aan een
leven met God. (Vroeger ook wel belijdenis-catechisatie genoemd.) Op 20 mei is er weer de gelegenheid om belijdenis te doen. We
komen 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.)

