Van Dedemkerk

22 januari 2017

De Antenne

Dienst: De Antenne

10.00 uur koffie drinken
10.30 uur: ds. G.B Huiskamp
Anders Kerken:
Thema van de dienst is: “Relax, take it easy!”
Zingen: Gez.44;Opw.65;K3 alle kleuren van de regenboog;
een land om van te dromen; Opw.123; “Laat me” (Ramses
Shaffy)
Lezen: Romeinen 14:1-12
Collecten: In de dienst: PKW
Uitgang: doel kindercollecte

Dienst: De Antenne

18.50 samenzang
19.00 uur: ds. G.B Huiskamp
Opendeur dienst:
Thema van de dienst is : Mystiek
Zingen: ELB 235; NLB 919; NLB 913; NLB 42 vs. 1 en 2;
NLB 906 vs. 1, 5 en 7; NLB 892 vs. 2 en 3; NLB 246 B vs.
1, 2 en 7
Collecten: In de dienst: Opendeur- en Zangdiensten
Uitgang: K&S/Diaconie
Medewerking van het Van Dedem kerkkoor o.l.v. Marjanne
Visscher en pianobegeleiding van Joke Venhuizen

Kindercollecte: stichting Mavuvu
Collecteopbrengst 15-01-2017: K&S – Zending/PZD: € 282,05; PKW € 387,87
Opbrengst Kindercollecte voor stichting Mavuvu € 71,97
Voor het verjaardagsfonds is vorige week € 445,03 gestort.
Vacatures kerkenraad: Komende zomer treden er weer een aantal ambtsdragers af. De kerkenraad is op zoek naar mensen
om deze vacatures in te vullen. Er zijn vacatures voor diaken, diaconaal medewerker, ouderling en sectieleiders. Mocht u zin
hebben om een taak in de kerkenraad op u te nemen of kent u iemand die u geschikt acht, laat dan een naam of briefje achter
in de paarse doos in de hal. Mailen mag ook: scriba.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl. Maaike Hiemstra
Kruimeldiensten 2.0: Geloven dat doen we samen! Je bent nooit te jong (of te oud) om te geloven. Vind je het leuk om met je
(klein)kind, van ongeveer 0 tot 6 jaar, een keer samen een halfuurtje te luisteren naar Bijbelverhalen, kinderliederen te zingen
en samen te bidden, dan kan dat. Vandaag beginnen we om 16.30 uur in de Fontein.
Activiteiten 2017 team Noord West: Voor 2017 hebben wij de volgende activiteiten gepland. Januari: Schilderen met acryl
(cursus) reeds gestart. Januari: Huiskamer Tour NW3 (is geweest) / NW1+NW2 februari/maart
Februari: Biljarten o.i.d. Maart (19) namiddag: wandeling met bezienswaardigheden door Dedemsvaart.
April (week 14): samen Paasstukjes maken. In mei willen we gaan fietsen en in juni gaan we naar de kinderboerderij +
pannenkoeken bakken/eten. 1 van de laatstgenoemde activiteiten zal voor de hele gemeente zijn.
Team Noordwest: Op dinsdagavond 24 januari, vergadert het pastorale team van de sectie Noordwest.
We beginnen om19:30. En komen bij elkaar in de Antenne.
Voorbereiding Kerkbalans 2017 in volle gang!: Tussen 21 en 25 januari 2017 ontvangt u een brief met het verzoek om bij
te dragen. Het bijbehorend formulier met de toezegging wordt aan het eind van de week daarna weer bij u opgehaald.
De inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn voor onze kerk van essentieel belang: het is de grootste inkomstenbron van onze
begroting! Zoals bijvoorbeeld ook voor een gezin, is het voor de kerk belangrijk een gezonde financiële situatie te hebben.
Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Kerkbalans is niet verplicht, het is een vrijwillige
bijdrage, maar we kunnen niet zonder! We hopen dus dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze
belangrijke taken blijven vervullen. Het rondbrengen en weer ophalen van de enveloppen wordt gedaan door een heel groot
aantal vrijwilligers. We willen hen nu alvast bedanken voor het vele werk dat hiervoor wordt gedaan. Stel ook hen niet teleur!
Enquête samen kerken in één gebouw: De actie kerkbalans is in volle gang. Bij de brief over de kerkbalans ontvangt u ook
één of meer enquêteformulieren over het samen kerken in één gebouw. We verzoeken u allen een enquête in te vullen en
deze in de enveloppe van de kerkbalans te stoppen, zodat de ophalers ook de enquêteformulieren mee kunnen nemen.

Catechesegroep: De catechese van ds. Huiskamp gaat maandagavond 23 januari weer verder. Aanvang19:00 uur. In de
Antenne. We hopen een half uur tot drie kwartier op een leerzame én gezellig wijze bij elkaar te zijn.
Catechese ds. Karsten van Staveren: Donderdag 26 januari zal de groep van ds. Karsten van Staveren weer bij elkaar
komen in grote zaal van de Fontein om 19.00.uur.
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 het prachtige boek van de Psalmen. We komen op
donderdag 26 januari bij elkaar in de consistorie van de van Dedemkerk om 09.45 uur. Informatie kunt u inwinnen bij ds.
Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
Gezamenlijk eten: Op vrijdag 27 januari a.s. kan er in Antenne weer gezamenlijk gegeten worden. 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 25 januari bij Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per
persoon. Wij begroeten u graag aan tafel!!
EigenwijzZ dienst: DRANK & DRUGS - Het waren Lil Kleine en Ronnie Flex die de tekst schreven van het veel besproken
nummer. Zondag 29 januari is het EigenwijzZ die het thema in een ander daglicht zet. Want het zijn de verleidingen van het
leven, waar we allemaal wel eens tegenaan lopen. Niet alleen drank en drugs, maar ook mobieltjes, alcohol of de computer
kan ons verleiden. De dienst begint om 11.00 uur in De Antenne, Ds. Gerrit Huiskamp is de voorganger en zangeres Nathalie
Booij zal voor ons zingen met haar mooie stem! Kunnen wij jou verleiden?
Sirkelslag Young: Vrijdagavond 3 februari wordt er vanaf 19.30 uur weer Sirkelslag Young gespeeld in de Meule. Dit is een
spannend, interactief spel voor de jeugd van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs en wordt landelijk gespeeld. Zie voor
meer info www.sirkelslag.nl. Geef je op bij Diana Breukelman op j.breukelman@vodafonethuis.nl. Zodat we weten hoeveel
teams we kunnen aanmelden. Vorig jaar was het super gezellig en spannend. Deelname is gratis en voor een hapje en sapje
wordt gezorgd. Graag tot dan!!
Psalmen voor Nu: Op 12 februari organiseert de taakgroep leren een avond naar aanleiding van Psalmen voor nu: psalmen in
een modern jasje voor jong en oud. Psalmen in “gewoon” Nederlands begeleidt met een band. De Psalmen voor Nu band zal
in Dedemsvaart optreden en vertellen wat de Psalmen met hen doen en waarom het goed is de Psalmen te blijven
bidden/zingen. Het zal gehouden worden om 19.00 uur tot 20.00 uur in het kerkelijk centrum De Antenne.
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.)

