De Antenne
09.30 uur: Dienst in de Van Dedem

23 oktober 2016

Van Dedemkerk

09.30 uur ds.J.van Dijk Heilige Doop dienst
Liturgie: Ps.100: 1, 2 ,4; Opw.518; GOZ 79: 1, 2,4;
Geloofsbelijdenis; God zij met je 1, 2 en 3; Lied van het
Licht; NLB 166a: 1, 2; NLB 885: 1,2; EL 186a: 1, 2
Lezing: Genesis 39
Thema: “Trouw”
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K & S/Diaconie
19.00 uur: ds. K.van Staveren
m.m.v. Chr. Mannenkoor Meppel
Liturgie: E.L. 161:1,2, Psa.19: 1, 2, E.L. 241, E.L. 396,
NLB.978:1,3,4, E.L. 389, E.L. 433
Lezing : Thema: „Maak een vrolijk geluid voor de Heer“
Collecten: In de dienst: PKW/ Opendeur en Zangdiensten
Bij de uitgang: K & S/Diaconie

Kindercollecte: Kindertehuis Mpigi Uganda
Collecteopbrengst: 16 okt. PKW € 535,18
H.Doop: Vanmorgen wordt de H.Doop bediend aan Lars Milan van Triest, Hortensiastraat 41, Jinthe Emmink, Van
Hemertstraat 17 (Balkbrug) en Déan Daan Évan Duiven, Cavaljéstraat 2
Afwezig ds. Bart Breunesse: Vanwege rugklachten mag ik nog steeds niet werken. Alle kringen, vergaderingen, catechese,
etc. voor mij op de geplande data komen te vervallen. T.z.t. neem ik contact op en/of laat weten via de Nieuwsbrief wanneer
een activiteit begint. Indien gewenst kunt u een beroep doen op de aanwezige collegae.
Bijbelkring: Donderdag 27 okt. vanaf 10.00 uur o.l.v. ds.J.van Dijk in zaal 1 van De Fontein. We lezen verder in Openbaring 4.
Opendeur-en Zangdiensten: Deze zondag 23 okt. is er om 19.00 uur een zangdienst in de Van Dedemkerk. Voorganger deze
avond is ds. K. van Staveren. Het Chr. Mannenkoor Meppel o.l.v. Joh. L. Rodenhuis en organist Ruth Pos zullen meewerken
aan de dienst. Het thema is : “Maak een vrolijk geluid voor de Heer”. U bent van harte welkom om dit met ons te doen!!!!
Berichtje voor de bezorgers van De Samenspraak: De Samenspraak ligt voor bezorging klaar op woensdag 2 nov. in de
Fontein, in plaats van 26 okt. Door de herfstvakantie is De Samenspraak niet eerder klaar dan 2 nov.
Mededeling: Verheugd kan de Van Dedem kerkenraad mee delen ,dat dhr. Clemens Nijhuis van de Otterswijk 7 de functie van
voorzitter van de kerkrentmeesters van de Van Dedemkerk wil vervullen. Er zijn geen bezwaren ingediend tegen de
bevestiging van dhr. Clemens Nijhuis. Daarom is de kerkenraad blij te kunnen vertellen, dat de bevestiging zal plaatsvinden op
zondag 30 okt. om 9.30 uur
Bijbelquiz: Op woensdag 26 okt. wordt in de Van Dedem Marke de jaarlijkse Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap
gespeeld, een bijbelquiz vol humor, doordenkertjes en interessante weetjes. De avond begint om 19.30 uur met koffie. De
toegang is gratis. Maar natuurlijk mag u een gift geven voor het Nederlands Bijbelgenootschap of zelfs lid worden.
Cursus : ”Een jaar extra investeren in je leven en geloof;” Zoeken naar balans aan de hand van de Benedictijnse spiritualiteit.
Aan de hand van het boek “Een levensregel voor beginners, Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven” gaan we kijken
wat een bewuster leven in de voetsporen van een klooster orde met jezelf en met je geloof kan doen, terwijl je nog midden in
het werkend leven staat. We komen op 24, 31 okt. en 7, 14 nov. samen in de consistorie van de Van Dedemkerk. Opgave bij
ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425

NIEUWE BANKREKENINGNUMMERS: De Taakgroep Kerk & Samenleving deelt mee dat er bankrekeningnummers gewijzigd
zijn per 1 jan. 2016. Bij het internetbankieren een verzoek om de oude rekeningnummers uit uw adresboek te verwijderen en te
vervangen als volgt:
Diaconie
NL70FVLB0226122344 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w.
Prot. Zending D'vaart NL17FVLB0226122425 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w.
Evangelisatie
NL73FVLB0226122387 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w.

Werkgroep Hongarije NL97FVLB0227073622 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w.
De oude bankrekeningnummers zijn na 31 december 2016 niet meer bruikbaar!!
Indien u een gift overmaakt, waar de commissies u heel dankbaar voor zijn, graag vermelden waarvoor het is bestemd.
Dit maakt het voor de penningmeesters makkelijker om de bijdrage juist te boeken en te besteden. Alvast bedankt.
Kinderen van de basisschool: Op woensdag 2 nov. is het dankdag. Samen met jullie willen we op deze middag God danken
voor al het goede wat we het afgelopen jaar mochten ontvangen. We hopen samen met jullie weer een leuke middag te
hebben, met een verhaal, muziek, liedjes een sketch en natuurlijk lekker knutselen! Het is van 14.00 uur tot 15.30 uur in De
Antenne.Ook je vriendje, vriendinnetje, buurjongen, buurmeisje en je vader en/ of moeder zijn van harte welkom!
Kom jij ook? ( Ook zijn we heel blij wanneer er ouders willen blijven om te helpen tijdens de knutselactiviteit)
Dankdag 2016: Op woensdag 2 nov. is het weer Dankdag.Op deze dag willen we gemeenteleden van 80 jaar en ouder en de
chronisch zieken verblijden met een bezoek ,waarbij we hen een bijbels dagboek en een fruitbakje aanbieden. Dit betekent dat
er veel attenties moeten worden rondgebracht, waarvoor wij hulp nodig hebben en uw medewerking vragen. De attenties kunt
u afhalen op woensdag 2 nov. tussen 9.00 uur en 12.00 uur in de consistorie van de Van Dedemkerk. Helpt u weer mee? Vele
handen maken licht werk.
Gezamenlijk eten: Op vrijdag 28 okt. kan er in De Fontein weer 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 26 okt.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. Vandaag is er weer basiscatchese in de van Dedemkerk. Als je
nu nog in de kerk zit, ga dan snel naar het zaaltje achter De Fontein. We beginnen om 9.30 uur, we wachten op jullie. Groetjes
Jolanda en Annet. a.ekkelenkamp@gmail.com
Kerk & Israel: Op maandagavond 24 okt. alweer de derde (en laatste) lezing die Ds. Henk Poot bij ons zal houden over Jozef.
Locatie: De Fontein, aanvang 20.00 uur. Ds. Henk Poot vertelt uiterst boeiend het verhaalvan Jozef, maar het is ook een
profetie over het leven van Jezus en Gods plan met het volk Israël. We volgen geschiedenis van Jozef en kijken daar gelijk
dwars doorheen naar de plaats van Jezus en Israël in de Bijbel. Ds. Henk Poot is sinds 2009 als ‘Israëlpredikant’ fulltime
verbonden aan Christenen voor Israël. Info: Gerbrig Arends, 06 538 728 70 en Gerrit Jan Vrieling 06 22 69 14 10.
De Cantorij: Oproep: De cantorij is met spoed op zoek naar een Tenor m/v. Bent u dat en houdt u van zingen meldt u aan.
Buiten de noodzaak van een tenor nodigen wij ook van harte iedereen uit ,die het leuk vindt om te zingen, op woensdagavond
van 18.45 uur tot 19.45 uur. Als u twijfelt kom dan gewoon een keer langs en maak mee hoe het is. Voor meer informatie kunt
u bellen met Eric Halenbeek 611915 of mailen: familie.halenbeek@hotmail.com . Graag tot ziens!
Catechese 12-15 jarigen: De catechese is weer begonnen. Ds. Huiskamp, ds. Breunesse en ds. Karsten van Staveren zullen
dit jaar de catechese voor de tieners tussen 12-15 jaar doen. Wij wensen iedereen veel plezier en verdieping toe. Zou je nog
niet zijn ingedeeld ga dan gerust met je vrienden mee of neem even contact op met ds. Karsten van Staveren.
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 27 okt. 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
Kerst an de Voart: Ook dit jaar willen op 10 dec. als geloofsgemeenschap weer aanwezig zijn om daar het evangelie van
Kerst uit te beelden. We zullen dit jaar ook Nieuwe Testamenten uitdelen in Gewone Taal. Om een en ander voor te bespreken
komen we maandag 24 okt. bij elkaar om 19.30 uur in het Kruispunt. Jong en oud mogen en kunnen meedoen!
Wijk Zuid Oost: Vrijdagavond 28 okt.is er voor iedereen uit wijk Zuid Oost weer het gezellige Amerikaans Buffet om 18.00 uur
in de Antenne. De bedoeling is ,dat iedereen iets te eten mee neemt voor 4/6 personen. De organisatie hoopt veel
gemeenteleden van Zuid Oost te ontmoeten! Graag even opgeven bij Jeltje Nijhuis tel. 616346 of bhnijhuis@home.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, De Magnolia 42, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

