De Antenne

28 oktober 2018

Van Dedemkerk

09.30 uur: dienst in de Van Dedem

09.30 uur : ds. J. Zondag Israëlzondag + Doopdienst
Liturgie: Ps.122:1,2,3, ELB 459, Hemelhoog 272, ELB 444,
Lied 737: 1,2,3,4,5,18,21
Thema:
Schriftlezing: Deut. 6:1-9 BGT, Galaten 6: 26-29 BGT
Collecten: in de dienst: PKN/Kerk en Israël
bij de uitgang: KIA/Hervormingsdag

19.00 uur: dienst in de Van Dedem

19.00 uur: mevr. ds. G.M. Arends, De Krim
Open deur- en Zangdienst, m.m.v. Living Colours, Dronten
Liturgie: Ps.8:1,2,5,6.EL 433, NLB 513, EL 47:1,3, NLB 978 1,
3,4, EL 403:1,2,5,6, NLB 753:1,2,3,6, Joh. De Heer 769:1,3
Schriftlezing:
Thema: Natuur(lijk)
Collecten: in de dienst: PKN/Kerk en Israël
bij de uitgang: KIA/Hervormingsdag

Kindercollecte: 4e kwartaal 2018: Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Accra - Ghana

Collecteopbrengst 21-10 PKW € 407,20 K&S € 380,22
Dankdag collecte: De collecte in de dankdag dienst van 7 nov. en in Anders Kerken dienst van 11 nov. is bestemd voor
Sulawesi. De ramp is verdwenen van de voorpagina's maar voor de mensen daar, is het leed nog lang niet voorbij.
Er is nog veel hulp nodig. Kerk in Actie zorgt voor de juiste besteding van opbrengst van deze collectes.
Open Kring: Op 30 oktober a.s. hopen de deelnemers aan de Open Kring hun gesprekken over geloof en ongeloof en alles
wat daar tussen zit, voort te zetten. De morgengroep komt bijeen van 9.30 uur tot 11.30 uur, de avondgroep van 19.30 uur tot
21.30 uur, beide in De Meule. Belangstelling? Schuif gerust aan.
Zondag 28 oktober – Hervormingsdagcollecte: De kerk als goede buur. In Oekraïne heerst grote armoede, veel gezinnen
moeten rondkomen van minder dan € 50 per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er
weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het project ‘De Goede Buur’
stimuleert en helpt de Lviv Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien, zoals een
zomerkamp voor kinderen uit arme gezinnen. De opbrengst van deze Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120
vrijwilligers van acht lokale kerken ,die zoeken naar vernieuwing, te begeleiden om sociale initiatieven op te zetten. Helpt u
mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Doopdienst: Deze zondagmorgen wordt Heilige Doop bediend aan Lennart Warmelink.
Opendeur- en Zangdiensten: Deze zondagavond is er om 19.00 uur een zangdienst in de Van Dedemkerk.
Het thema van deze dienst is: Natuur[lijk]. Als voorganger zal ds. G.M. Arends uit De Krim over dit thema met ons van
gedachten wisselen.Muzikale medewerking is er van het gospelkoor Living Colours o.l.v. Erik Eleveld uit Dronten. We
nodigen u uit om hierbij aanwezig te zijn.
Bijbelkring: Een kring voor iedereen die overdag tijd heeft. Met elkaar willen we openhartig van gedachten wisselen over wat
God ons door een geopende Bijbel heen wil zeggen. Zo willen we van elkaar leren en groeien in onze levensweg met God.
We komen donderdag 8 november voor bij elkaar in de consistorie van de Van Dedemkerk om 9:45 uur. Opgave bij ds.
Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
Bijbelkring: van ds. Jonathan Zondag wordt een week uitgesteld in verband met vakantie. De kring komt weer bijeen op
donderdag 8 november om 10 uur in De Fontein. Allen van harte welkom!
Bijbelquiz: Op 31 oktober is het weer zo ver: de Bijbelquiz! Een jaarlijks gebeuren met serieuze en komische weetjes en
spannende doordenkers. De quizvragen gaan over de inhoud van wat in feite een hele bibliotheek is, de 66 boeken van de
Bijbel. Bekende bijbelgedeelten, maar ook: “Staat dat ook in de Bijbel?” Je steekt er dus altijd wat van op! Vier teams vanuit
de zes plaatselijke kerken (Dedemsvaart-Balkbrug) strijden tegen elkaar. Vanuit onze gemeente doen mee: Janny Naber,
Lenie Boeijinga, Lucas van Asperen en Frank Hofman. Maar u kunt uiteraard ook individueel meespelen. Wees niet bevreesd,

de poedelprijs is afgeschaft! De muziek wordt verzorgd door Da Bant. De avond begint om 19.30 uur. U bent van harte
welkom: woensdag 31 oktober in de Van Dedem Marke.
Zendingsdienst: Op zondag 4 november is er om 9.30 uur een zendingsdienst in de Van Dedemkerk. Voorganger is Majoor
E. Wubbema uit Hoogeveen van het Leger des Heils. M.m.v. organist de heer J.F. Hooikammer en het koor SARON uit
Elburg o.l.v. Martine Dubois en pianist Henk Takken. Het thema is “Delen in overvloed”. We nodigen u/jullie van harte uit
ook naar de Van Dedemkerk te komen om er samen een mooie dienst van te maken!
Bezoekdienst Kerkaktief: Najaar contactavond op maandag 29 oktober om 19.30 uur in De Fontein. Deze avond is mevrouw
Margriet Goos uit Zwolle uitgenodigd. Zij houdt een presentatie over Georgië. Margriet is voor haar studie naar dit land
geweest. Georgië is gelegen in de Kaukasus, op het kruispunt van Europa en Azië. Tijdens de lezing reizen we af naar de
rijke en fascinerende cultuur van Georgië, niet alleen door te luisteren en te kijken, maar ook door te proeven. We hopen dat
het een gezellige avond mag worden. U bent van harte welkom.
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.We komen op 1 november om 20.00 uur voor het eerst bij elkaar dit seizoen in zaal 2 van De Fontein. Opgave kan bij
ds. Karsten van Staveren dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 612425
Activiteitencommissie NW 3: Zaterdag 24 nov. is het weer zover. We gaan weer biljarten. Aanvang half 8. Wie zin heeft kan
zich opgeven bij Joke Deen. Tel. 615756 of hnsdn87@gmail.com. We hopen u gauw te ontmoeten.
KKR vergadering: Tijdens de KKR vergadering van 17 oktober zijn de werkplannen/beleidsplannen besproken van
verschillende taakgroepen. Sommige plannen moeten nog worden aangepast zodat ze op de GKR vergadering van november
kunnen worden vastgesteld. Afgevaardigden van de Van Dedemkerk hebben akkoord gegeven voor extra uitgaven voor
schilderwerk. Ook het contract van de koster is besproken. Visitatoren hebben in november 2 avonden gepland ,waarop ze
gesprekken voeren met de gemeente leden die zich daarvoor hebben opgegeven. Ook is er gesproken hoe we inhoud gaan
geven aan de gemeente avond op 28 november.
Spreekuur: november en december. Vooraf aan het moderamen is er maandelijks een spreekuur voor de gemeente. Het
spreekuur van 7 november valt samen met Dankdag. Daarom is het spreekuur om 18.45 uur in De Fontein. Vooraf aan de
kerkdienst die om 19.30 uur start. Op woensdag 5 december gaat het spreekuur i.v.m. het sinterklaasfeest niet door .
Dankdag 2018: Op woensdag 7 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 veel fruitbakjes moeten worden rondgebracht. Wilt u ons weer helpen met het rondbrengen? U
kunt de fruitbakjes op dinsdag 6 november tussen 15.00 en 17.00 uur en op woensdagmorgen 7 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!
Basiscatechese/jeugdnevendienst: Hallo jongens en meiden van groep 7/8 en van het voortgezet onderwijs. Zondag is er
weer basiscatechese, dit keer in de Van Dedemkerk. We beginnen om 9.30 uur in het zaaltje achter de Fontein. Ook is er dan
weer jeugdnevendienst. Tot dan, Jolanda, Coby en Annet.
Gezinshuis: Het gezinshuis van de familie Zondag is afgelopen week van start gegaan. Sinds vrijdag wonen Jailyn (8) en
haar broertje Jayce (5) aan de Veenbies. De plaatsing is voor onbepaalde tijd. We hopen dat ze zich spoedig in ons midden
thuis zullen voelen!
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.)

