De Antenne

24 november 2019

9.30 uur: ds. J. Zondag, Eeuwigheidszondag
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Marjanne Visscher
Liturgie: Ps. 103: 1,5, Lied 301k, Ps. 23b: 1,2,3, Lied 952,
Lied 730, Lied 961, Lied 199, Lied 263, Lied 416: 4
Schriftlezing: Mattheüs 1

Van Dedemkerk

9.30 uur: Dienst in De Antenne

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: Hospice
19.00 uur: Dienst in Van Dedemkerk

19.00 uur: ds. K. van Staveren, Opendeur dienst
m.m.v. Six for Jesus, uit Dalfsen
Liturgie: voor de dienst: ELB 302, EL 186b, ELB 203,
in de dienst: Hemelhoog 460, NLB 906: 1,2,8, ELB 60,
ELB 308, NLB 912: 1,2,3,6
Schriftlezing: Lukas 14: 33-34
Thema: “Over-vermoeid”
Collecten: In de dienst: Opendeur - Zangdiensten
Bij de uitgang: K&S Diaconie

Kindercollecte: 4e kwartaal - De Baby Box – Een “Mission Possible project”
Collectes: 17 november: PKW € 465,92 en K&S € 421,05
Afwezigheid ds. Karsten van Staveren: Het is een goed en mooi gebruik in Dedemsvaart dat de predikanten aanwezig zijn
bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dit jaar zal ik er helaas niet bij zijn, aangezien ik zelf nog een keer stil sta bij het
overlijden van een dierbare in een andere gemeente. Ik wens een ieder die komende week hun geliefden gedenkt een mooie
warme viering toe, waarin God jullie weet te raken met Zijn liefdevolle omarming.
Opendeur dienst: Vanavond, zondag 24 november is er weer een Opendeur dienst in de Van Dedemkerk. De dienst begint
om 19.00 uur en vanaf 18.50 uur zingen we enkele bekende liederen. Voorganger deze avond is ds. K. van Staveren met het
thema: Over - Vermoeid. De muzikale omlijsting is van de familieband Six for Jesus uit Dalfsen en het orgel wordt bespeeld
door dhr. J. Plender.
Open Kring: Dinsdag 26 november a.s. hopen de deelnemers aan de Open Kring elkaar weer te ontmoeten van 09.30 uur 11.30 uur. We lezen in het boek: Dieper dan Woorden.
Kerststal/ Iedereen Zingt: Op zaterdag 14 december wordt achter de van Dedemkerk weer het evenement Iedereen Zingt
gehouden en in de kerk zal weer een geweldig mooie kerststal worden in gericht. Voor deze editie maken we een nieuwe
(grotere) kerststal welke op verrassende, mooi, wijze wordt ingericht en in de kerk is het kerstevangelie te zien/horen. Net als
vorig jaar kan iedereen daarnaast een kaarsje aansteken en een koffie/thee of chocomelk kopen waarmee we de kosten van
kerststal kunnen dekken. We zoeken nog een flink aantal mensen die ons wil helpen met de kerststal en de verkoop van de
koffie etc. Wie helpt ons op zaterdag 14 december van 17.00 uur – 21.00 uur? Je kunt je aanmelden bij Else de Ronde,
06-23928820 of Gerrie Zwiers, 06-55886426
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. We komen op donderdag 28 november
samen in de consistorie van de van Dedemkerk om 9.45 uur. Informatie kan worden ingewonnen bij ds. Karsten van
Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-61242
Bijbelkring ds. J. Zondag: omdat samen de Bijbel lezen plezieriger en leerzamer is dan alleen. Op 28 november komt de
Bijbelkring weer om 10.00 uur bijeen in de Fontein. Deze keer gaan we het hebben over het avondmaal, dat de zondag erna
gevierd wordt. We doen dat aan de hand van Lukas 22:17-34. Iedereen van harte welkom!
Geef extra voor je Kerk: In De Samenspraak van november kunt u meer over de noodzaak voor deze actie lezen en waarom
we het regelmatig bij u onder de aandacht brengen. Kort gezegd: “We vragen om een extra maandelijkse bijdrage aan uw
kerk van gemiddeld € 5,- per gezin of lid”. Wie wat meer kan/wil missen is vrij om er wat bovenop te doen en voor wie het wat
te veel gevraagd is kan het bedrag lager zijn. U moet dit wel geheel zelf inregelen. Kom nu in actie! Onder vermelding van

‘Geef extra voor je kerk’ kunt u een periodieke overboeking maken naar: NL27 RABO 0373 7132 15 t.n.v. CvK Protestantse
Gem. Dedemsvaart i.w. Namens de colleges van kerkrentmeesters.

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.)

