De Antenne

27 november 2016

Van Dedemkerk

9.30 uur: ds. J. van Dijk, 1e advent
Liturgie: NLB 25a: 1,2; Asaf NLB 442; EL 235; NLB 439:
1,2; NLB 440: 1,2,4
Lezing: Matteüs 24: 32-44
Thema: Een lesje leren ….
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: Doel kindercollecte

9.30 uur: dienst in De Antenne

16.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

16.30 uur: ds. K. van Staveren, Kruimeldienst
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: Doel kindercollecte

18.50 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

18.50 uur: ds. K. van Staveren, opendeurdienst
Liturgie: ELB 242: 1-3; ELB 203: 1–4; NLB 482: 1, 2; ELB
262; ELB 150: 1-3; ELB 167: 1, 2, 5; NLB 415, 1- 3
Lezing: Lucas 1 vers 5-7 en 26-36
Thema: “Dromen”
Collecten: In de dienst: : werkgroep Opendeur- en zangd.
Bij de uitgang: Kerk en Samenleving

Kindercollecte: Kindertehuis Mpigi Uganda
Van Dedem Marke: Naast de gebruikelijke weeksluiting op zaterdagavond, wordt er op zondag 4 december om 10.00 uur een
Avondmaalsviering gehouden in De Meent. Voorganger is Ds. M. Oostenbrink.
Collecteopbrengst: 20 nov. K&S/Hospice Dedemsvaart € 551,89, PKW € 517,43
\

Basiscatechese: Hallo jongens en meiden van groep 7 en 8. Vandaag is er weer basiscatechese.
We zitten weer in het zaaltje boven. We zien jullie zo, Bernadien en Alida. Info: a.ekkelenkamp@gmail.com.
Vanavond is er een Opendeurdienst in de Van Dedemkerk. We beginnen met het zingen van drie bekende liederen om
18:50 uur, ds. K. van Staveren zal de dienst leiden, dhr. J. Plender begeleidt de gemeentezang en muzikale medewerking
verleent het Jeugdkoor ‘Animato’ uit Hardenberg, o.l.v. Monique van Steenbruggen. Het thema van de dienst is: “Dromen”. U
bent van harte welkom.
Ontmoetingsgroep: We komen maandag 28 november vanaf 20.15 uur o.l.v. ds. J. van Dijk bijeen in zaal 2 van de Fontein.
Catechesegroep: De catechese van ds. Huiskamp is a.s. maandag, 28 november weer. Vanaf 19:00 uur in de Antenne!
Open kring: Op dinsdag 29 november gaat alleen de morgen bijeenkomst van de open kring door. Vanaf 9:30 tot 11:30. De
avondbijeenkomst is i.v.m. kerkenraads werkzaamheden verschoven naar 6 december.
Afwezigheid ds. Karsten van Staveren: Op woensdag 30 november zal ds. Karsten van Staveren afwezig zijn i.v.m. een
studiedag te Kampen.
Gemeenteavond “Pastoraat in de samenleving” in De Antenne: De kerkenraad wil u graag uitnodigen voor de
gemeenteavond op 30 november. Waarin we met elkaar willen praten over hoe we in de komende jaren Pastoraat willen
vormgeven en hoe we dit financieel mogelijk kunnen maken. Tijdens deze gemeente avond zullen we ook het gezamenlijk
kerken in 1 gebouw evalueren. Op 30 november staat om 19.45 uur de koffie voor u klaar in De Antenne.
Brongroep: De brongroep is een groep mensen van alle leeftijden die met elkaar in gesprek willen raken over de Bijbel. Als je
de Bijbel met elkaar leest is het telkens weer een verrassing dat je aan het einde van een avond met iets nieuws naar huis
gaat. Op donderdag 1 december komen we om 20:00 bij elkaar in de Fontein. Opgave kan bij ds. Karsten van Staveren
dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425.
Zending: Vrijdagavond 2 december organiseert de zendingscommissie een Thaise maaltijd, in de Antenne van 18.30 tot
ongeveer 20.30. De kosten zijn €12,50 p.p. Opgeven kan alleen vandaag nog op de intekenlijst in de hal.
Huwelijksinzegening: Op 9 december zal het huwelijk kerkelijk worden ingezegend van Jeroen Kosse en Laura KosseBatterink, De Praam 40 in Dedemsvaart. De dienst is in de Reestkerk te Oud-Avereest om 15.00 uur.
Dopen: Zondag 11 december zal Hidde Meijer, Verlengde Zestiende wijk 4 gedoopt worden om 9.30 uur in de Van
Dedemkerk.

Meet en Greet: Op 11 december houden we een speciale Meet en Greet dienst. We maken er een top 2000 kerkdienst van.
Hiervoor willen we graag weten welke liederen er voor jou betekenis hebben. Jouw top drie kun je doorgeven op de Facebook
pagina van Kerk en Jeugd Dedemsvaart. Daar staan ook de nummers waar je uit kunt kiezen. Stem je mee?
Hartelijke groeten van de Meet en Greet commissie.
Kerst an de Voart: Ook dit jaar willen op 10 december a.s. vanaf 12.00 uur als geloofsgemeenschap weer aanwezig zijn op
Kerst an de Voart om daar het evangelie van Kerst uit te beelden. We zijn nog op zoek naar enthousiaste mensen die mee
willen doen omdat zij dit ook belangrijk vinden. Verder zijn we nog op zoek naar baby’s voor in de stal (ongeveer een uurtje).
Info en opgave bij ds. Bart Breunesse dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl
Gezocht: incomplete puzzels! Voor de kerkdienst van Tweede Kerstdag zijn we op zoek naar puzzelstukjes. Hebt u puzzels
die niet meer compleet zijn? Dan kunt u ons heel blij maken. We willen hiervan een mooi presentje knutselen voor bezoekers
van deze dienst. Het formaat van 3 bij 4 centimeter is het meest geschikt, maar we zijn blij met alle soorten en maten.
U kunt de stukjes inleveren bij de familie van der Galiën, Zwiersstraat 23. Alvast bedankt!
Kerstkaarten in De Antenne: In de kleine hal, bij de kaartenstandaard, vindt u weer een uitgebreid assortiment kerstkaarten.
Beslist de moeite waard om even een kijkje te nemen!
Kerstpakkettenactie 17 december 2016: In “De Antenne” worden op zaterdag 17 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 parttime
baan. Weet u een adres, laat het voor 10 december weten aan een diaken of mail naar:
kerstpakketactiededemsvaart@gmail.com. U kunt iets bijdragen door op 17 december tussen 10.00 en 11.30 uur
levensmiddelen te brengen. 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: NL70FVLB0226122344 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Dedemsvaart i.w. o.v.v. Kerstpakketactie 2016.
Vrijwilligers gezocht voor uitbreiding van het SPAT team: Sinds 2015 beschikt de PKN-Dedemsvaart over een eigen
geluidsinstallatie om bands te begeleiden en ondersteunen. Deze wordt gebruikt bij diverse diensten zoals Anders Kerken,
Meet and Greet en EigenwijzZ diensten. Het beheer van de installatie valt onder het SPAT.(Special Audio Team)
Voor het opbouwen, afbreken en bedienen van de installatie is het SPAT op zoek naar vrijwilligers. Het opbouwen gebeurt
meestal op zaterdag of een avond voorafgaand aan de dienst. Lijkt het je leuk om tijdens de diensten het geluid te regelen of
om mee te helpen met opbouwen/afbreken stuur dan een berichtje aan: Robert Visscher, robert.visscher28@gmail.com.
Oproep van de cantorij: De cantorij is, wegens ziekte, met spoed op zoek naar een Tenor m/v. Iedereen die het leuk vindt om
te zingen en woensdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur tijd heeft is van harte uitgenodigd. Als u twijfelt kom dan gewoon een
keer langs. En maak mee hoe het is, en u zult zien het is hartstikke leuk en ook gezellig. Voor meer informatie kunt u bellen
met Eric Halenbeek 611915 of mailen familie.halenbeek@hotmail.com Graag tot ziens.
Werkgroep Evangelisatie: We mogen terugzien op gezellige Groet en Ontmoet. De bezoekers hadden volop gelegenheid
om te neuzen tussen de zelfgemaakte spullen en bij te praten met elkaar onder het genot van een kopje koffie met een stukje
zelfgebakken taart. De kinderen hebben genoten van een DVD over Robin Hood. De opbrengst voor de “St. Hope of Dreams
Uganda” is het fraaie bedrag € 755,-- geworden. Allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd in het bijzonder de vrijwilligers
willen we heel hartelijk danken.
Commissie Fondsenwerving: Voor het ontruimen van uw woning en ophalen van uw overbodige spullen houdt de Commissie
Fondsenwerving zich aanbevolen. U kunt hiervoor contact opnemen met: Dick Olde, 0523-638569 of Dick Starke,
0523-614568.
Nieuw beleid Heilige doop: Vanaf 1 januari 2017 heeft de kerkenraad besloten om nieuw beleid te voeren rond de bediening
van de Heilige doop. U kunt daarover alles lezen in de Samenspraak. De eerste doopdienst die in 2017 wordt gehouden is op
15 januari 2017 in de Antenne. Er zullen in 2017 nog drie gelegenheden gegeven worden om te (laten) dopen.
Doopdienst 15 januari: Ouders die willen laten dopen op 15 januari kunnen contact opnemen met ds. Huiskamp.
Voorafgaande aan die doopdienst worden de voorbereidingsavonden gehouden op woensdag 14 december, en dinsdag 3
januari 2017. Een evaluatie en gesprek over geloofsopvoeding volgt dan na de doopdienst op 25 januari 2017.
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.)

