Van Dedemkerk

24 februari 2019

09.30 uur: ds. J. Zondag

De Antenne

09.30 uur Dienst in de Van Dedemkerk

Liturgie: ELB 168, lied 16B, ELB 448, Lied 695, ELB 180,
Lied 301k, Lied 1006, Lied 413: 1,2,3
Schriftlezing: 2 Samuel 13
Thema: #metoo – grenzen van de macht
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Diaconie
19.00 uur: ds. B.H. van de Weg Nijverdal
Opendeurdienst m.m.v. fam. Nijmeijer
Liturgie:

19.00 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

Schriftlezing:
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang; Diaconie
Kindercollecte: 1e kwartaal 2019: Een jaar lang groente en aardappelen voor gezinnen in Armenië, Albanië en Moldavië
Collectes: 17-02-2019 PKW € 390,49 en K&S € 346,50
Vakantie: van 26 februari t/m 14 maart as. is ds. Brandorff met vakantie in Cuba. De collega's zullen waarnemen.
Studieverlof: ds. J. Zondag verblijft komende week voor studie bij de zusters Benedictinessen in de Onze Lieve Vrouwe
Abdij te Oosterhout. Onderwerp van studie is het Heilig Avondmaal. Ds. K. van Staveren is wel beschikbaar voor pastoraat.
Huiskamertoer: Beste mensen van Wijk sectie NO. Op de vorige Nieuwsbrief 17-02-2019 stond een stukje over de data van
de Huiskamertour Wijk NO. Het moest een herinnering zijn aan, maar er werd ook bij vermeld, dat de avonden vol waren en
er geen plaats meer was. Door een miscommunicatie is dat zo gelopen en ik vond het zelf erg onvriendelijk. Mochten er toch
nog mensen zijn die nog graag een avond mee willen maken van de huiskamertour dan : Heel Hartelijk Welkom ,plannen we
er nog gewoon een avond bij. Henny Logtenberg-Borger 0523-613275
Huiskamertoer: wijk sectie Zuid West: De data voor de huiskamertoer zijn weer bekend. De avond van 26 februari is vol. Er
is nog plek op 4 en 20 maart. Als extra avond hebben wij 5 maart toegevoegd aan ons programma.
Sela: Een onvergetelijke avond beleven? Dat kan op donderdag 28 maart a.s. in de Van Dedemkerk wanneer SELA optreedt
in kader van hun landelijk Dorpskerkentoer 2019. Hun vorig optreden in Dedemsvaart was snel uitverkocht , waardoor diverse
mensen geen kaartjes konden bemachtigen. Reserveer daarom snel via www.sela.nl en beleef een indrukwekkende avond
met muziek en geweldig mooie lichteffecten. Kunt u niet overweg met Internet en wilt u toch graag deze avond meemaken:
neem dan contact op met de koster Van Dedemkerk Henk Zomer via 0523-616615
Commissie Fondsenwerving: Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het op - en ontruimen van uw woning. Overtollige, maar
herbruikbare goederen, brengen wij in op de jaarlijks te houden Fancy Fair. Ook voor het afvoeren van niet bruikbare
goederen in combinatie met het schoon opleveren van de woning, bieden wij ons aan tegen een vooraf af te spreken tarief. U
kunt hiervoor contact opnemen met: de heren D. Olde tel: 0523638569 of W. Nijboer 0523-616051. Voor het ophalen oude
metalen, wasmachines etc. kunt u F. Lamberink bellen 0523-614668.
Activiteit wijk ZO: Op 28 februari 2019 om 20.00 uur in De Fontein ontvangen wij Gini Pullen van de 'St. Home of Hope and
Dreams'. Zij wil ons graag meenemen naar haar prachtig kinderproject in Oeganda (www.homeofhopeanddreams.org).
Aanmeldingen vanuit de gehele gemeente bij Geke van Elburg (ag.vanelburg@hotmail.com o.v.v. 'Activiteit Zuid-Oost').
Verloting stuurgroep fondsenwerving:. Alvast een herinnering voor de mensen, die hun pakketje loten al hebben verkocht.
Graag de strookjes en het geld terugbrengen naar familie Brand, Lijsterstraat 12. We zoeken nog steeds lotenverkopers en
kopers.
Open Deurdienst: “Dat had je gedroomd!”. Dat is het thema van de Opendeurdienst deze avond in de Van Dedemkerk.
Jakob droomt, hij ziet engelen die langs de ladder omhoog klimmen en weer afdalen. Gaat de weg naar de hemel wel
omhoog? Op welke momenten ervaar je dat aarde en hemel met elkaar verbonden zijn? Voorganger in deze dienst is ds. B.H.
van de Weg uit Nijverdal. Muzikale medewerking zal worden verleend door de familie Nijmeijer uit Bergentheim en het orgel

zal worden bespeeld door Freddy Bruins. Vanaf 18.50 uur worden er enkele bekende liederen gezongen, waarna de dienst
om 19.00 uur begint. We zien u/jullie graag!
Rocken in de kerk: Deze keer nog EigenwijzZer dan anders. Zondag 3 maart doen we het niet ’s ochtends, maar ’s avonds
om 19.30 uur. Niet zittend in de kerkzaal, maar in de grote zaal met echt podium, echte bitterballen en echt bier. Met niet
zomaar een band, nee, een echte rockband pakt het podium deze keer. My Parable zal deze avond een geweldig optreden
verzorgen met tussendoor de 3B’s: Bier, Bitterballen en een Boodschap! Neem iemand mee en beleef het samen met je
vrienden, familie en andere gezellige mensen. Entree is gratis, collecte voor de onkosten vrijwillig. Van harte welkom, in De
Antenne bij de 3B’s!
Commissie 40-dagenboekje: Deze zondag wordt bij de ingang van de kerk het 40-dagenboekje samen met het spaardoosje
uitgedeeld. We hopen , dat u het boekje met plezier leest en inspiratie op doet in de tijd naar Pasen. Met het boekje wordt ook
een spaardoosje meegegeven , die u thuis in elkaar kunt vouwen. Wilt u met elkaar de wekelijkse doelen van Kerk in Actie die
in het boekje worden genoemd steunen door een dagelijkse of wekelijkse bijdrage in het busje te doen? Dank u voor de
vrijwillige bijdrage van € 1,50 voor het drukken van het boekje. Jeugddiaconaat heeft een vastenkaart “Heel Holland Vast” bij
de nieuwsbrief gedaan om die in de 40-dagen tijd te gebruiken.
Opname kerkdienst: In de ochtenddienst van zondag 17 maart zal de kerkdienst worden opgenomen door Kerkomroep.nl
De dienst zal op de radio te beluisteren zijn via het radioprogramma ‘Kerk op Zondag’ bij omroep NOOS op zondag 24 maart.

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.)

