De Antenne

22 september 2019

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds. K van Staveren, Bevestiging ambtsdragers:
Han van de Haar en Aliejenne Beumer als ouderling.
Liturgie: NLB 212:1,2,3, HH 311, NLB 1005(NL): 1,4,5, ELB
398: 1,2,4,5
Schriftlezing: Daniel 4 1-14,16,24
Thema: “Vrij om te geven”
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Diaconie

09.30 uur: Dienst in De Antenne

19.00 uur: Dienst Van Dedemkerk

19.00 uur: Opendeurdienst: ds. J. Zondag mmv. Chr.
Mannenkoor uit Hollandscheveld o.l.v. Frank Kaman
Liturgie: ELB 226, NLB 122, NLB 864, NLB119: 38, 39, 40,
NLB 1010: 1 en 3, ELB 185, LvK 305 vs. 1 en 2 , NLB 248
Schriftlezing: Handelingen 8:26-39
Thema: Een Woord voor onderweg
Collecten: in de dienst: Opendeur- zangdiensten
bij de uitgang: Diaconie

Kindercollecte: 3e kwartaal - Project. “Days for Girls”: Waardigheid en kansen voor meisjes in Indiase sloppenwijken
Collectes: 15 September: K&S € 288,90 en PKW € 440,23 dit is incl € 60,10 Taizé
Opendeurdienst: Vanavond is er in de Van Dedemkerk een Opendeurdienst met het Chr. Mannenkoor uit Hollandscheveld
o.l.v. Frank Kaman. Voorganger is ds. J. Zondag, het thema is: Een Woord voor onderweg en de muzikale begeleiding is van
Henry Huisjes. Om 18.50 uur beginnen we met zang en koor! U bent van harte welkom.
Wijkoverleg ZO: donderdagavond 26-09 as. om 20.00 uur in De Antenne - ZO2 op woensdagavond, 02-10 as. om 20.00 uur
Schubertstraat 4
Open Kring: Op dinsdag 24 september hopen de deelnemers aan de Open Kringgesprekken elkaar weer te ontmoeten en de
draad van het vorige seizoen weer op te pakken. De morgengroep komt bijeen van 9.30 uur – 11.30 uur, de avondgroep van
19.30 uur – 21.30 uur. Plaats van samenkomst: De Meule. Belangstelling? U bent van harte welkom.
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. Deze maand komen we op donderdag 19
september en 26 september samen in de consistorie van de Van Dedemkerk om 09.45 uur. Informatie kan worden
ingewonnen bij ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-61242
55+: Donderdag 26 september om 10.15 uur vertrek de bus vanaf de Antenne voor een Oranjetocht. Rond 18.00 uur zijn we
weer terug. Wilt u opgehaald worden neem dan contact op met Tjerkje van der Meulen tel. 613643.
Gezamenlijk eten: Op vrijdag 27 september staat er in De Fontein weer een lekkere maaltijd op tafel van het project
‘Gezamenlijk eten’. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Voor vragen of meer informatie kunt u, tot woensdag
25 september, bellen met Nellie Hilberink, tel 06 28499494. Wij zien u graag aan tafel!!
Concert Van Dedemkerk: Op zaterdag 28 september om 20.00 uur geeft Talitha Nawijn uit Haarlem een concert in de van
Dedemkerk waarin ze kruipt in de huid van mensen uit de tijd van Jezus, en je meeneemt in verhalen, luisterliederen en
meezingers. Talitha is o.a. bekend van EO producties en diverse (gospel)concerten. Het belooft een bijzonder en intiem
concert te worden waarbij u ook heerlijk kunt meezingen. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.zingenindekerk.nl of tegen
contante betaling via de koster van de Van Dedemkerk, tel. 616615. Een concert dat u niet mag missen.
Vredesdienst 29 september 2019: Op zondag 29 september 2018 om 09.30 uur wordt in de Sint Vituskerk (RK) voor de
41e keer de Vredesdienst gehouden. Kinderoppas is aanwezig en er is kindernevendienst. Het thema is : Vrede verbindt
over grenzen. Voorgangers zijn pastor J. Butti en dominee J. Zondag. Het gelegenheidsensemble, bestaande uit: Harry
Bijker, Peter Kip, Ferdinand Coppens, Laurens Bijker, Luko Hans (piano) en Annet van de Wetering (viool), zal muzikale
medewerking verlenen. Ook mogen de kinderen een lied zingen. Komt u ook ?

Motortoertocht: Evenals de afgelopen jaren organiseren we dit jaar weer een toertocht voor motorrijders. Dit jaar is de tocht
gepland op zondag 29 september. Bij goed weer vertrekken we ná de vredesdienst, zo rond de klok van elven. N.B. Anders
dan in de Samenspraak vermeld, vertrekken we niet vanaf De Antenne, maar vanaf De Langewijk 266, waar we eerst een kop
koffie drinken. Na een uurtje rijden, zullen we met elkaar lunchen. Het is de bedoeling dat je je eigen lunchpakket meeneemt.
We zullen zorgen voor een mooie afwisselende route en de nodige stops. Je rijdt mee voor eigen risico. Bij regenachtig weer
gaat de tocht niet door en is het alternatief zondag 6 oktober. Als je mee wilt rijden, geef je dan uiterlijk vrijdag 27 september
op bij één van onderstaande adressen. Henk Zieleman, tel. 614129; e-mail: hzieleman@home.nl Jan Ruitenberg, tel. 615282;
e-mail: janruitenberg@hotmail.com
Kruimeldiensten 2.0: Op 9 oktober is de volgende Kruimeldienst. Dat is anders dan in De Samenspraak vermeldt. Hartstikke
leuk om spelenderwijs je kind of kleinkind geloof te laten beleven in de kerk, kom dansen, zingen, bidden. Geloven dat doen
we samen! Je bent nooit te jong (of te oud) om te geloven. We beginnen om 16.30 uur met een korte viering in de Van
Dedemkerk, waarna we met oud en jong eventjes wat drinken in het Kruispunt.
De activiteiten commissie: Op vrijdagavond 11 oktober organiseren wij voor jong en oud een avondje gezelligheid in De
Fontein. De inloop is vanaf 20.30 uur. Diverse teams hebben zich aangemeld voor de quiz. Deze begint omstreeks 21.00 uur
met diverse vragen. Als team aanmelden is niet meer mogelijk maar wel als supporter, publiek of voor de gezelligheid
meedoen of aanwezig zijn. Tegen een kleine vergoeding is er een drankje en een hapje. Opgave is niet verplicht maar wel
wenselijk bij:Erna Mijnheer Tel.: 0639581154 e-mail: emijnheer@icloud.com of Gert Menzo Tel.: 0523- 613676 e-mail:
gmenzo@xs4all.nl Wij hopen op een volle zaal.
Gemeenteavond 16 oktober 2019: De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op woensdag 16 oktober
om 20.00 uur in De Antenne. De avond staat in het teken van de fusie tussen de Hervormde Gemeente en Gereformeerde
Kerk van Dedemsvaart. Er is mogelijkheid om de officiële fusiestukken te bestuderen. Ze zijn fysiek bij de kosters aanwezig.
Eventueel kunnen ze per email worden aangevraagd. Stuur daarvoor een verzoek naar: scriba.deantenne@pkndedemsvaart.nl . Aan het eind van de gemeenteavond zullen de beide gemeenten afzonderlijk moeten instemmen met de
fusie. Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel graag uw stem laten horen, dan kunt u een volmacht geven aan iemand die
wel aanwezig kan zijn op de gemeenteavond. Deze volmacht is schriftelijk en moet worden ondertekend en voor de stemming
aan de kerkenraad worden getoond. Vanaf 19.30 uur is er koffie. U wordt allen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Maak jij het verschil?! Jongeren zijn op zoek naar een kerk die om hen geeft en hen wil leren wat het is om te leven met
God. Dat kan het verschil maken in het leven van een jongere: een luisterend oor en een open hart! Voor het komende
seizoen zijn we voor de catechese daarom op zoek naar iemand die houdt van jongeren, de Bijbel, goede gesprekken,
gezelligheid of leiding geven aan een groep. Iemand die het verschil wil maken voor de jongeren in onze gemeente. We
hebben je har(d)t nodig! Neem voor meer informatie contact op met Jorien Beunk: jbeunk@pkn-dedemsvaart.nl
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.)

