De Antenne

25 november 2018

9.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

Van Dedemkerk

9.30 uur: ds. K. van Staveren, Eeuwigheidszondag
m.m.v. Luko Hans, Sharon Doldersum, Cantorij
Liturgie: NLB 281: 1,2,6,7,8,10, HH 11, NLB 793, NLB 755,
HH 416, NLB 426
Thema: “Bron van Leven”
Schriftlezing: Jesaja 25: 1-9
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Hospice Dedemsvaart

19:00 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

19.00 uur: ds. J. Zondag, Opendeurdienst
m.m.v. El Jakim, Zuidwolde
Liturgie: NLB 886, NLB 675, NLB 139:3,5,9, NLB 243:
1,2,7, NLB 695:1,2,3,4,5, NLB 904:1,4,5, NLB 753, NLB 415
Thema:” Nieuwe Kracht”
Schriftlezing: 1 Kon. 19: 1-9
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Hospice Dedemsvaart

Kindercollecte: 4e kwartaal 2018: Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Accra - Ghana
Collecteopbrengst: 18-11-2018 PKW € 439,73 en K&S € 311,67
Open Kring: Op dinsdag 27 november a.s. hopen de deelnemers aan de Open Kring hun gesprekken over de vragen van het
leven te vervolgen. De morgengroep komt bijeen van 9.30 uur tot 11.30 uur, de avondgroep van 19.30 uur tot 21.30 uur in “De
Antenne”. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. In het bijzonder op de avondgroep is nog plaats voor enige
belangstellenden.
Gemeente avond 28 november De Antenne: deze gemeente avond zal in het teken staan van ontmoeting. Waarbij de
kerkenraad de gemeente op de hoogte wil brengen van de zaken die op dit moment lopen. Er is gelegenheid om vragen te
stellen en met elkaar in gesprek te gaan. De kerkenraad hoopt u hier te ontmoeten. Gemeente avond woensdag 28
november in de Antenne 19.30 uur inloop met koffie en start om 20.00 uur.
Bezoekdienst Kerkactief: De medewerksters/ers van Bezoekdienst Kerkactief kunnen voor hun bezoekwerk de Echo's voor
de Kerst woensdagmorgen 28 november tussen 9.30 en 11.30 uur ophalen in Het Kruispunt.
Grote kerkenraad woensdag 21 november: We hebben gesproken over communicatie naar buiten. Hoe kunnen we dit
verbeteren. Taakgroep leren zal dit verder oppakken. Iedereen zingt maakt ook dit jaar gebruik van de Van Dedemkerk en de
tuin. De begroting van de Antenne, Van Dedemkerk en Diaconie zijn voorlopig vastgesteld. Hierover meer in de Samenspraak
van december. Het jaarboekje zal dit jaar niet worden uitgegeven. Volgend kerkelijk jaar geven we een nieuw jaarboekje uit.
Verder is er gesproken over de invulling van de gemeente avond van woensdag 28 november.
Maaltijd in De Fontien: Op vrijdag 30 november staat er in De Fontein weer een lekkere maaltijd op tafel om gezellig samen
te eten. Wilt u hierbij aanschuiven, dan bent u vanaf 17.45 uur van harte welkom. Wel moet u zich van tevoren opgeven bij
Nellie Hilberink, tel 614844. Dit kan tot woensdag 28 november. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Wij zien u
graag aan tafel!!
Herhaalde oproep t.b.v. verjaardagfonds: Wij zijn dringend op zoek naar mensen die ons willen helpen bij het brengen
en/of ophalen van de enveloppen voor het verjaardagfonds van onze beide kerken. Er zijn momenteel weer enkele wijken
vacant gekomen. Hebt u tijd en wilt u helpen? Stuur dan een mail naar Derk Zwiers via kerkrentmeesters.deantenne@pkndedemsvaart.nl of eventueel telefonisch 0523-614123 (alleen ’s avonds). We kunnen dan samen overleggen over de
beschikbare wijken.
Gezocht!: Mensen die mee willen helpen loten te verkopen. De opbrengst is voor de kerk en de Hospice in Dedemsvaart. De
loten zijn in porties van 25 stuks á € 1,00 per stuk. Binnen uw familie- en kennissenkring hebt u ze zo verkocht. Mensen help
mee om deze verloting tot een grandioos succes te maken. Zodat er mooie bedragen binnenkomen voor beide projecten.
Namens de stuurgroep fondsenwerving. Familie Brand tel. 638611.

Kerstpakketactie 22 december 2018: In “De Antenne” worden op zaterdag 22 december kerstpakketten gemaakt. De
pakketten zijn bestemd voor gezinnen en alleenstaanden die het financieel moeilijk hebben. Denk aan mensen die werkloos
zijn (geworden), een gezin waarin sprake is van scheiding, een kleine zelfstandige of een alleenstaande met een
parttimebaan. Weet u een adres, laat het voor 15 december a.s. weten aan een diaken of mail naar:
kerstpakketactiededemsvaart@gmail.com . U kunt iets bijdragen door op 22 december tussen 9.30 en 10.30 uur
levensmiddelen te brengen, (geen producten met alcohol). Of door deze, tijdens de openingstijden, in het winkelwagentje in
de hal van “de Antenne” te leggen. Een gift kan ook, die kan overgemaakt worden naar: NL30 RABO 0373 7134 52 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. ovv Kerstpakketactie 2018.
Ook zijn we op zoek naar mensen die ons willen helpen op 7 of 8 december met een inzamelingsactie van extra producten
voor in de kerstpakketten. Deze actie wordt gehouden bij de Jumbo. U kunt zich hiervoor opgeven via bovenstaand mailadres.

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.)

