De Antenne

28 januari 2018

09.30 uur: Dienst Van Dedemkerk

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds G. Brandorff: Doopdienst, waarin gedoopt zal
worden Mason Post
Zingen: NLB 347: 1, 2 en 3; NLB 218: 1, 2 en 3; ELB 425; NLB
66: 1; NLB 704: 1; ELB 278: 1en 2 ; NLB 354: 1,2 en 3; OL 599:
1, 2 en 3 ; NLB 348: 9 ; Op Toonhoogte 457: 1, 2 ; NLB 868: 1, 2,
3 en 5
Schriftlezing: Johannes 1: 19-28
Thema: “Ik roep: Maak de weg vrij voor de Heer!”
Collecten: 1e dienst PKW
2e K&S Diaconie

19.00 uur: Dienst Van Dedemkerk

19.00 uur: ds Karsten v Staveren: Zangdienst
Zingen: NLB: 654: 1,4 en 6; EL 223:1,3 en 4;Opw.488 samen met
het koor; EL203:1,2,3en4; EL 189a 1,2; Opw. 733 koor met
gemeente;EL398: 1,2,3,4 en 5; EL 346: 1,2
Schriftlezing: Ruth 2: 1 t/m 18
Thema: Gratis
Collecten: In de dienst: werkgroep Opendeur /Zangdiensten
Bij de uitgang: K&S Diaconie

Kindercollecte: 1e kwartaal 2018 - Ronald Mc Donald fonds
Leven uit de Bron voor zondag 21 januari Marcus 1:21-28
Collectes: 14-01 PKW € 394,46 en K&S 352,08
21-01 PKW € 581,85 en K&S 493,08
Koffiedrinken: Ook vanochtend bent u weer van harte welkom om na dienst gezamenlijk koffie te drinken. Geniet dan meteen ook
even van de expositie welke sinds enkele weken weer in de Fontein hangt en bestaat uit werk van Jannie Zwiers dat zij in de
periode voor haar overlijden heeft gemaakt en voor deze expositie door haar familie beschikbaar is gesteld.
Zangdienst: 19.00 uur een Zangdienst in de Van Dedemkerk. Voorganger is ds. Karsten van Staveren. De gemeentezang
wordt begeleid op het orgel door dhr J. Plender en de muzikale medewerking komt uit Gramsbergen: het Interkerkelijk Gospelkoor
“Nooit Alleen” o.l.v. Marjan Snippe . Thema van de dienst is ‘Gratis “.We hopen dat u ook mee komt zingen.
Uitleg over bouwsteen 1: Van diverse kanten worden vragen gesteld aan de kerkenraad wat de consequenties zijn van het advies
van de interim-predikant op bijvoorbeeld de structuur van de PGD i.w. Met name bouwsteen 1 van het advies roept veel vragen
op. De huidige geografische indeling in vier pastorale wijken wordt vervangen door drie wijken, elk met een eigen kleur. Bijvoorbeeld
vrijzinnig liberaal, evangelisch orthodox en open confessioneel. Per kleur 1 predikant en wekelijks tenminste 1 kerkdienst. Aan de
(nieuwe) predikanten individueel de opdracht de eigen wijk, activiteiten en kerkdiensten opnieuw in te kleuren en aan te vullen. In de
Samenspraak van maart probeert de kerkenraad uitleg te geven hoe zij de invulling hiervan ziet.
Actie kerkbalans 2018: Tussen zaterdag 20 januari en zaterdag 3 februari zal weer de actie kerkbalans worden gehouden. Een
flink aantal gemeenteleden uit onze gemeente zullen dan weer op pad gaan om de envelop kerkbalans bij u te brengen en weer op
te halen. Wij vragen wederom uw ruime steun voor deze actie, zodat we al onze kerkelijke activiteiten kunnen blijven doen. We
haken dit jaar aan bij het landelijke thema “geef voor je kerk”. Namens de beide Colleges van Kerkrentmeesters bevelen wij dit van
harte bij u aan.
Huiskamertour Zuid-West: Op 31 januari is er een ontmoeting. Opgave kan bij Gerda Hofman.
Huiskamertour Noord-Oost: Bij deze wordt u nog van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een huiskamertour avond op
woensdag 7 febr of donderdagavond 15 febr. Aanmelden bij Leny Nijboer tel. 616051 of per mail lenynijboer@gmail.com
Huiskamertour Zuid-Oost: U kunt zich deze week nog opgeven, er zijn nog enkele plaatsen vrij. hansniezink@gmail.com.
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.1
februari komen we om 20.00 uur samen in zaal 2 van de Fontein. Opgave kan bij ds. Karsten van Staveren dskvanstaveren@pkndedemsvaart.nl of 0523-612425.
Voor de deelnemers aan de catechisatie: De avonden zijn op donderdag. Donderdag 25 januari was de eerste avond. De
avonden zijn in de Antenne: De Meule 1. De catechisatie wordt gegeven door Dinet van de YMCA ( Dinet@ymca.nl). De jeugd van
12/13 jaar wordt om 18.30 uur verwacht ; De jeugd van 14/15 jaar wordt om 19.45 uur verwacht op dezelfde locatie. Wij sturen de
ouders en de jeugd een korte samenvatting van wat op de avonden besproken is, zodat men ook thuis weet waar over gesproken is.
Afmelding: Wanneer 1 van de deelnemers niet kan, gelieve dit vooraf aan Dinet te mailen/melden. De avond waarop de meesten
van jullie beschikbaar bleken is de donderdag. De volgende data waarop we samen komen zijn, 1-2; 8-2 ;15-2 ; 22-2;
1-3 voorjaarsvakantie; 8-3; 15-3 en 22-3 de afsluiting.

Sirkelslag Young: Vrijdag 2 februari is het weer zover. Dit keer voor de jeugd van 12 – 16 jaar. Landelijk barst de strijd weer los.
Zorg dat je er bij bent. Aanvang 19.15 uur in de Antenne. Kijk voor meer info op www.sirkelslag/young. Er doen nu al 287 teams
mee. Opgave via jdbreukelman@gmail.com zodat we weten hoeveel teams we kunnen aanmelden. Deelname is gratis.
Vacatures: In mei ontstaan een aantal vacatures voor ambtsdragers, diaconaal medewerkers, sectieleiders, taak- en
werkgroepleden. Omdat we op dit moment nog niet gefuseerd zijn moet er binnen elke taakgroep een evenwichtige verdeling zijn
tussen leden van de Antenne en Van Dedemkerk. Wij vragen u mee te denken over de invulling hiervan. Er liggen formulieren achter
in de kerk, daarop kunt u aangeven wie u geschikt acht voor 1 van de bovengenoemde taken. U kunt de formulieren deponeren in
de (paarse) doos in de hal. U kunt ook namen doorgeven via scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl Doorgeven van namen in
de paarse doos kan t/m zondag 4 februari. Via de mail kan dit natuurlijk altijd. De kerkenraad hoopt op een grote inbreng van namen
van u als gemeente lid.
Van Dedemmarke: Naast de weeksluitingen op zaterdagavond in De Meent (19.00 uur) is er op zondag 4 februari om 10.00 uur een
Avondmaalsviering in Het Baken.
Vragenuurtje: De kerkenraad vindt het belangrijk dat het voor gemeenteleden duidelijk is welke weg we zijn ingeslagen en dat er
duidelijke antwoorden worden gegeven op vragen die er misschien leven. Daarom is voorafgaande aan de
moderamenvergaderingen gelegenheid om vragen te stellen aan enkele leden van het moderamen en de kerkenraad. De
eerstvolgende kans is op woensdagavond 7 februari van 19.00 tot 19.45 uur in de Antenne.
Toneelavonden 9 en 10 februari 2018 in "De Antenne": "Iesvereniging Kris-Kras" een blijspel in drie bedrijven door Harm
Dijkstra. Toegangsprijs: incl. koffie/thee/ranja + koek bij binnenkomst, voorverkoop: € 10,00 (kinderen t/m 12 jaar € 2,50) start op 5
februari (niet eerder) in "De Antenne" tussen 19.00 en 20.00 uur. Daarna bij koster Bert ten Brinke in De Antenne.
Kaarten aan de zaal € 12,50 (kinderen t/m 12 jaar € 3,00).
Schoonmaak van Dedemkerk: Na de vele diensten in de afgelopen maanden is de kerk toe aan een stevige schoonmaakbeurt.
Wie helpt op dinsdag 13 februari een ochtend mee om te poetsen, vegen en stofzuigen? Vele handen maken licht werk. We
beginnen om 08.30 uur met een lekkere kop koffie en stoppen rond het middaguur. Voor de inwendige mens wordt deze ochtend
goed gezorgd. De koster ziet u aanmelding graag tegemoet, dat kan via mail; koster.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl,
telnummer 616.615 of persoonlijk. Neemt u zelf even een emmer en evt een stofzuiger mee?
Biljarten NW3: Noteer alvast 17 febr. in uw agenda. Biljarten in de Corner. Vanaf 19.30 uur Opgave: hnsdn87@gmail.com
Zondag 4 februari – Werelddiaconaat collecte; Kinderen uit slavernij in visserij: Onder dwang werken duizenden kinderen in
Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen
voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van
hun slavenmeesters. Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan,
krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Helpt u
mee om deze collecte tot een succes te maken?
“Wat geloof ik?”: Een kring voor als je wilt ontdekken wat geloven kan betekenen en je je afvraagt of je je wilt committeren aan een
leven met God. (Vroeger ook wel belijdenis-catechisatie genoemd.) Op 20 mei is er weer de gelegenheid om belijdenis te doen. We
komen bij elkaar om met elkaar uit te zoeken wat de diepte is van het christelijk geloof en of je er aan toe bent om kleur te
bekennen. Opgave bij ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425.
Dringende 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. Met ingang van maart 2018 komt er opnieuw
een wijk vacant. Het betreft nu de straten: Baron van Dedemlaan, De Tjalk 1 t/m 47, Judith van Marlelaan, Mr. Zacharias Tijllaan.
Bent u geïnteresseerd? Geef u dan zo spoedig mogelijk op via Derk Zwiers. Tel. 0523-614123 of per mail
kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl.
Oproep: Wie wil namens de Van Dedemkerk deel gaan uitmaken van de werkgroep die twee keer per jaar een interkerkelijke
Vrouwenochtend organiseert? Belangstelling? Of nog vragen? Neem dan even contact op met Elsa van Dijk, tel. 617345.
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.)

