Van Dedemkerk

27 januari 2019

09.30 uur: ds. J. Zondag
Liturgie: Lied 146c:1,3, lied 215, lied 302, lied 968: 1,2,5, lied
340b, lied 301k, lied 1006, lied 967: 1-6
Schriftlezing: Mattheüs 16:13-20
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Kindercollecte

De Antenne

10.30 uur: -Anders Kerken, ds. K. van Staveren
Liturgie: Opw. 62/66 (Gods lof wil ik zingen), Opw. 191
(Samen is veel leuker), Opw 733 (10 000 redenen),
Gezangenmedley, Opw. 603 (Vier nu feest want God is
goed).
Schriftlezing: Handelingen 32-35
Thema: Happy Birthday! Wie biedt?
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Kindercollecte
Anders Kerken bestaat 10 jaar dat willen we vieren. Dit is
over de jaren, door heel veel mensen mogelijk gemaakt. Zij
zullen in de dienst ook een rol spelen.

19.00 uur: Zangdienst, ds. J.A. Wegerif, Nijverdal
Schriftlezing: Psalm 139

19.00 uur: Dienst Van Dedemkerk

Thema: Maakbaar?
Collecten: in de dienst: Opendeur -en Zangdiensten
bij de uitgang: Kindercollecte
Kindercollecte: 1e kwartaal 2019: Een jaar lang groente en aardappelen voor gezinnen in Armenië, Albanië en Moldavië

Collectes: 20-01-2019 PKW € 357,85 en K&S € 310,97
Van Dedemmarke: Naast de weeksluiting op zaterdagavond (19.00 uur) wordt er op zondag 3 februari om 10.00 uur een
avondmaalsviering gehouden in Het Baken, voorganger is ds. A. ten Brinke . Wees welkom.
Ouderensoos. Aanstaande dinsdag kan de ouderensoos in verband met een begrafenis niet doorgaan
Bezoek ziekenhuis: Ineke Aalbers ligt in het ziekenhuis in Zwolle. Haar zus Nellie wil haar graag regelmatig bezoeken, maar
heeft zelf geen vervoer. Ze zoekt nog een paar vrijwilligers, die een keer met haar mee willen gaan. Het bezoekuur is
’s middags van 14.00 uur tot 14.45 uur. Haar telefoonnummer is: 0523-617016.

Kerkenraad vergadering: Afgelopen woensdag heeft de KKR vergaderd voor deze vergadering hebben alle
kerkenraadsleden een uitnodiging ontvangen. De visitatoren hebben tijdens deze vergadering verteld wat de opdracht was
waarmee ze naar Dedemsvaart zijn gekomen, hoe het proces is verlopen en wat hun advies is naar het breed Moderamen
van de Classis en hun advies aan onze gemeente. De visitatoren zullen dit met de gemeente delen op de gemeente avond
van 27 maart. Er is besloten dat de werkgroep beheer fusie de kerkenraad bij de hand gaat nemen wat betreft een stuk
beheer. Daarnaast is besproken dat er vanuit de gemeente geen enkele naam is binnen gekomen bij de scriba voor mensen
die benaderd kunnen voor een functie binnen de kerkenraad.
Werkgroep Opendeur- en Zangdiensten: Vanavond organiseren we een meezingdienst in de Van Dedemkerk.
Wij maken een lijst van de door u opgegeven liederen, waar we dan samen van gaan zingen.
Aanvang van deze dienst is 19.00 uur. Het thema is: Maakbaar? Ds. J.A. Wegerif uit Nijverdal zal deze avond leiden.
Ook u mag met ons mee zingen.
Vacatures kerkenraad: Binnen de kerkenraad zijn verschillende vacatures te verwachten en er zijn nog openstaande
vacatures. Graag willen wij u als gemeenteleden in de gelegenheid stellen om namen in te dienen voor mogelijke kandidaten
of u zelf als kandidaat beschikbaar te stellen. Deze namen kunt u doorgeven aan de scriba Ellen Kok, Anton van de
Horststraat 21 of via scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl.
Herhaalde oproep t.b.v. verjaardagfonds: Wij zijn nog steeds 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 9 wijken
vacant. Hebt u tijd en wilt u helpen? Stuur dan een mail naar Derk Zwiers via kerkrentmeesters.deantenne@pkn-

dedemsvaart.nl of eventueel telefonisch: 0523-614123 (alleen ’s avonds). We kunnen dan samen overleggen over de
beschikbare wijken.
Permanente Educatie ds. Karsten van Staveren: 4 en 5 februari zal ds. Karsten van Staveren deelnemen aan een cursus
over “Autoriteit en leiderschap van de theoloog” in het Hydepark te Doorn. En zal in deze dagen niet beschikbaar zijn voor
ander werk van de kerk.
Huiskamertoer wijk Zuidwest: De data voor de huiskamertour zijn weer bekend, De avonden van 28 januari, 5 en 26
februari zijn vol. Er is nog plek op 13 februari 4 en 20 maart. Als extra avond hebben wij 5 maart toegevoegd aan ons
programma.
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').
Huiskamertour in wijk ZO: is inmiddels succesvol afgesloten. In diverse huiskamers hebben we een 'goed gesprek' met
elkaar gevoerd met als uitgangspunt ons geloof in Jezus Christus. Diversiteit, achting voor elkaar en openheid kenmerkten de
gesprekken. Het wijkteam ZO dankt alle deelnemers en in 't bijzonder degenen die hun huiskamer zo gastvrij hadden open
gesteld.
Spreekuur gemeenteleden: Op woensdag 6 februari vergadert het Moderamen in De Antenne. Vooraf aan deze
vergadering is er vanaf 19.00 t/m 19.30 uur gelegenheid om vragen te stellen aan de kerkenraad. Mocht u onderwerpen
hebben waarover u met ons van gedachten wilt wisselen, willen we u hier van harte voor uitnodigen.
Dopen: 17 februari zal er weer de gelegenheid zijn om je kind te laten dopen of zelf gedoopt te worden. Deze dienst zal
geleidt worden door ds. Karsten van Staveren. Het is goed en gezellig om met andere ouders in gesprek te zijn over God, het
geloof en de doop. De cursusavonden zullen zijn op 30 januari, 11 februari en 19 februari. Aanmelden kan bij ds. Karsten van
Staveren
Commissie Fondsenwerving, Service team bij op - en ontruimen woningen: 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: 0523638560 of W.
Nijboer 0523-616051.
Sela: Op 28 maart zal Dedemsvaart weer onderdeel zijn van de Dorpskerkentour van Sela. 1,5 jaar geleden was het de
eerste keer dat zij in de Van Dedemkerk optraden. Menigeen was toen te laat voor de kaartjes. Sela geeft mensen de
gelegenheid om te proeven aan een andere manier om van God te zingen dan wij gewend zijn in ons liedboek. Het is een
prachtige laagdrempelige manier voor jong en oud om te zien dat geloven er nog toe doet, ook al is het in een ander jasje.
Kaartjes zijn te koop op de website van Sela en ook een beperkt aantal bij de deur
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.)

