Van Dedemkerk

27 oktober 2019

De Antenne

09.30 uur: ds. H.Dekker Klazienaveen-Noord
Liturgie: Lied 280:1,4,6,7, EL 180:1,3, Ps 19:4,5 , Ps 103: 6,7
Lied 315: 1,3, Lied 895: 1,4 Lied 146c: 1,3
Schriftlezing: Jes. 40: 6-11 , 1Petrus 1: 13-25
Thema:
Collecten: In de dienst: K&S Bootvluchtelingen
Bij de uitgang: Diaconie

10.30 uur: Jongerenwerker Laurens Oosterbroek
EigenwijzZdienst m.m.v. Joyful Sound Kampen
Liturgie:
Schriftlezing:
Thema: “Ik geloof”
Collecten: In de dienst: K&S Bootvluchtelingen
Bij de uitgang: Diaconie

19.00 uur: ds. G.A. Trouwborst, Nieuwleusen
m.m.v. het koor “Le mot chanté” uit Sibculo
Liturgie: Ps.122:1,3 ,Lied 753:1,3,6 ,Lied 467: 1,2,4 ,
JdH 972:1,2, Lied 416: 1,4
Schriftlezing: Marcus 4: 35 - 41
Thema: “De storm op het meer” (door Rembrandt)
Collecten: In de dienst: K&S Bootvluchtelingen
Bij de uitgang: Evangelisatie

19.00 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

Kindercollecte: 4e kwartaal - De Baby Box – Een “Mission Possible project”
Collectes: 20 oktober: PKW € 418,88 en K&S € 396,94, dit is incl. de kindercollecte € 39,41 van De Antenne
Collecte: Deze zondag is de eerste collecte bestemd voor de bootvluchtelingen in Griekenland. Deze mensen leven in
erbarmelijke omstandigheden. Wij kunnen daar iets aan verzachten door onze bijdrage te geven.
Jongerencatechese & JOY: Verschillende jongeren hebben zich al opgegeven tijdens de inschrijfavond. Dat betekent dat
we ook dit seizoen weer verhalen gaan horen en vertellen, gezellig samenzijn en meer over het geloof te weten komen.
Jesus, Others and Yourself: dát is waar &JOY voor staat. Heb jij de inschrijfavond gemist, maar wil je ook met andere
jongeren op een interactieve manier nadenken over jouw verhaal, actuele onderwerpen en de Bijbel. Neem dan even contact
op met Jorien Beunk (jbeunk@pkn-dedemsvaart.nl).Ook als je nog twijfelt, weet dat je van harte welkom bent!
Pannenkoekenfeest: Op dinsdagavond 5 november 18:00 uur zouden we graag een pannenkoekenfeest willen organiseren
voor iedereen, die er zin in heeft. Als team van wijk Zuid-West willen we de organisatie op ons nemen, maar iedereen is van
harte uitgenodigd. Zou je willen komen of misschien zelfs een aantal pannenkoeken willen bakken, neem dan contact op met
Gerda Hofman, Ronald de Jonge, Peter Lindhout of ds. Karsten van Staveren.
Bezoekdienst Kerkactief: In mei 1959 is de H.V.D.(Hervormde Vrouwendienst) ontstaan. Met de federatie van beide kerken
is de naam gekozen:Bezoekdienst Kerkaktief, met als logo een handdruk. Bezoek aan ouderen,chronisch zieken, mensen die
door overlijden van de partner alleen zijn komen te staan. Al 60 jaar mogen we dit werk met zo’n 40 medewerkers doen. We
willen dit graag vieren op onze najaarscontactavond 28 oktober in de Fontein om 19.30 uur. We hebben mevrouw L. Boerhof.
uitgenodigd ,die ons gaat verassen met haar programma. Wie ook deze avond met ons mee wil vieren, is van harte welkom.
Bijbelkring: Een kring voor iedereen. Met elkaar willen we openhartig van gedachten wisselen over wat God ons door een
geopende Bijbel heen wil zeggen. Deze maand komen we op donderdag 31 okt. samen in de consistorie van de Van
Dedemkerk om 9.45 uur. Info bij ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-61242
Zendingsdienst: zondag 3 nov. is er om 9.30 uur een Zendingsdienst in de Antenne. Voorganger is ds. Peter Lindhout uit
Dedemsvaart m.m.v. pianist Luko Hans, Zangduo de zussen Ellen en Annet en gitarist Geert v.d. Logt. Het thema van deze
dienst is “Bakens van Hoop”. De Zendingscommissie heeft dit jaar gekozen voor het Project van Kerk in Actie: “Syrische
kerken als bakens van hoop”, waarvoor ook op deze zondag wordt gecollecteerd! We nodigen u/jullie van harte uit naar de
Antenne te komen om er samen een mooie dienst van te maken! De zendingscommissie (zending@pkn-dedemsvaart.nl)
Doopcatechese: Dopen is het moment waarin wij en onze kinderen de eerste stappen zetten in Gods familie, de kerk. Het is
een kruispunt in je leven waar je laat zien waarom je gelooft en waarom je jouw kinderen deze rijkdom ook mee wilt geven. 17
nov. is de volgende doopdienst in de Antenne. 30 okt.,11 nov, 2 dec. zullen we 3 avonden samen komen in een van de zalen
van De Antenne om 19:30. Aanmelden kan bij ds. Karsten van Staveren, die deze doopdienst ook zal leiden.
Bedankt: Nu vader weer thuis is, willen wij namens hem ieder die, op welke wijze dan ook, medeleven heeft getoond tijdens
zijn verblijf in Isala en Clara Feyoena Heem, van harte bedanken. De woorden en gebeden hebben veel voor hem betekend.
Moeder verblijft op afdeling De Marke in Clara Feyoena Heem. Zij vindt er een fijne en verzorgde omgeving. Ze is oprecht
verguld met de kaarten, die zij vanuit de gemeente ontvangt. De kinderen namens, dhr P. ten Klooster, Langewijk 44

Storing Kerkomroep: door een landelijke storing bij de Kerkomroep was er vorige week zondag zowel van de ochtenddienst
uit de Van Dedemkerk als de avonddienst uit de Fontein alleen het geluid te horen en waren er geen beelden te zien. We
hopen dat u zondag/ vandaag weer beeld en geluid hebt en de dienst met ons kunt meemaken.
Uitnodiging Amerikaanse fuif voor sectie Noord-Oost: 15 nov. een gezamenlijke eten in De Fontein , inloop vanaf 18:00
uur, eten van 18:15 uur tot ca. 20:00 uur. We vragen u om een hoofdgerecht ( warm of koud) of nagerecht voor ca. 6
personen thuis te bereiden en mee te nemen. Zelf zorgen wij voor soep vooraf en een kopje koffie/thee ter afsluiting. Maakt u
iets voor 6 personen dan kan dat hieronder aangegeven worden. Diegene die niets mee wil/kan nemen, vragen we een kleine
financiële bijdrage. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Graag vóór 6 november, per mail of telefonisch aan te geven met hoeveel
personen u komt en wat voor gerecht u mee neemt.(hoofd en/of nagerecht) Voor vragen over vervoer kunt u contact
opnemen met uw eigen contactpersoon. Henny Logtenberg 613275 hennylogtenbergborger@gmail.com
Jackie Wieringa 616826 na 18 uur, jackie.wieringa@hetnet.nl Graag zien we u/jullie op 15 november aan tafel!
Uitkomst gemeenteavond: Woensdag 16 oktober is op de gemeenteavond gestemd over het samengaan van de Hervormde
Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Dedemsvaart. Er zijn 255 stemmen uitgebracht, waarvan 36 via een machtiging.
Bij de leden van de van Dedemkerk waren 97 stemmen voor samengaan en 4 tegen. Bij de leden van de Antenne waren 133
stemmen voor en 20 stemmen tegen een samengaan, er was 1 blanco stem. Dat betekent dat de overgrote meerderheid van
de gemeenteleden voor een samengaan is.De kerkenraad heeft donderdag 17 okt. vergaderd. Er is gesproken over de
uitkomst en hoe we aandacht blijven houden voor de mensen die tegen gestemd hebben. We zouden graag met allen in
gesprek gaan die nog zorgen hebben ten aanzien van de fusie. Daarna heeft de kerkenraad het horen van de gemeente
bekrachtigd, de kerkenraad is unaniem voor het samengaan van de beide gemeentes. We hopen, als alle procedures goed
en snel worden doorlopen, op 12 januari 2020 een feestelijke kerkdienst te organiseren om het samengaan te vieren.
Basiscatechese/ tienerkerk: Hallo jongens en meiden van groep 7/8 en van het voortgezet. Zondag 3 november is er weer
basiscatechese en tienerkerk. Deze keer in De Antenne. We hopen jullie weer te zien, Julia, Coby en Annet.
Dankdag 2019: woensdag 6 november is het weer Dankdag voor gewas en arbeid. Evenals andere jaren willen we op deze
dag, mensen van 80 jaar en ouder en chronisch zieken verblijden met een bezoek, een bijbels dagboek en een fruitbakje. Dit
betekent dat er ongeveer 400 fruitbakjes moeten worden rondgebracht. Wie wil ons weer helpen met het rondbrengen? U
kunt de fruitbakjes op dinsdag 5 november tussen 15.00 en 17.00 uur en op woensdagmorgen 6 november tussen 9.00 en
12.00 uur ophalen vanuit in de consistorie van de Van Dedemkerk. Namens de Diaconie alvast bedankt voor uw hulp!
Geef extra voor je Kerk: In de De Samenspraak van november leest u er meer over.Kort gezegd komt het er op neer dat er
na de fusie met o.a. de komst van een 3e predikant een tekort op de jaarlijks begroting ontstaat. Dit willen we voorkomen door
nu al om een extra maandelijkse bijdrage te vragen van gemiddeld € 5, = per gezin of lid. Wie wat meer kan missen vrij is
om er wat bovenop te doen en voor wie het wat te veel gevraagd is kan het bedrag lager zijn. 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
Open Kring. dinsdag 29 okt. De morgengroep van 09.30 uur – 11.30 uur en de avondgroep van 19.30 uur – 21.30 uur. De
morgengroep verdiept zich in het boek ‘Dieper dan woorden’ en avondgroep in ‘Bijbelse Miniaturen’, geschreven door Cartel
ter Linden. Plaats van samenkomst: De Meule. Belangstelling? Van harte welkom!
Jubileum: Geert en Diny Smit-Tempelman 30 okt. 60 Jaar zijn getrouwd. Ze wonen 't Bergje 1, 7701 RV Dedemsvaart.
Ze vieren het in kleine kring. Van Harte gefeliciteerd!
Zangdienst: “De storm op het meer” , gebaseerd op het gelijknamig schilderij van Rembrandt, is het thema van de
zangdienst van zondag 27 oktober in de van Dedemkerk. Zijn hele leven lang schilderde, tekende en etste Rembrandt
Bijbelse voorstellingen. Het kan niet anders of Bijbelse verhalen moeten hem gefascineerd hebben. Wat doet u/doe jij tijdens
’storm’? Voorganger in deze dienst is ds. G.A. Trouwborst uit Nieuwleusen. Muzikale medewerking zal worden verleend door
het koor “ Le mot chanté” uit Sibculo en het orgel zal worden bespeeld door J. Plender. De dienst begint om 19.00 uur. We
zien u/jullie graag!
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.)

