Van Dedemkerk

29 januari 2017

Dienst: De Antenne

De Antenne

09.30 uur : ds. B.G Breunesse
Zingen: Oefenen met cantorij: NLB 523; Intochtspsalm 66 vers
1 en 7; NLB 523; Sefanja 2, 3; Psalm 37 vers 6 en 9; NLB 321
vers 4, 5, 6, 7; NLB 316 vers 1 en 4; NLB 146c vers 1, 5
Lezen: Matteüs 5, 1-12 (Gewone Taalen 6.)
11.00 uur: ds. G.B Huiskamp EigenwijzZ:
Collecten: In de dienst: PKW Uitgang: K&S/ Diaconie

19.00 uur De Fontein: ds. J. v. Dijk
Zingen: Psalm 86: 1 en 5; NLB 283: 1 en 3; NLB 283: 4, 5 en 2;
NLB 538: 3 en 4; NLB 885: 1 en 2; NLB 868: 2, 3 en 4; NLB 835:
1 en 4; NLB 905: 1, 3 en 4
Lezen: Psalm 36 en Lucas 15: 18-24 (BGT)
Thema: Over slechte mensen……
Collecten: In de dienst: PKW
Uitgang: K&S/ Diaconie

Dienst: De Fontein

Kindercollecte: stichting Mavuvu

Collecteopbrengst 22-01-2017: K&S – Stichting Mavuvu: € 535,81.
PKW € 624,82 dit is van de Anders kerken en de opendeur dienst samen.
Van Dedemmarke: Naast de gebruikelijke weeksluiting op zaterdagavond (19.00 uur) is er op zondag 5 februari a.s. om 10.00
uur een Avondmaalsviering in De Meent. Voorganger is ds. W. Visscher. Wees welkom .
Godsdienstonderwijs op openbare scholen: Mevr. Kuik-Hartog verzorgt namens onze gemeente de godsdienstlessen op
obs Reestzicht en obs De Eiber. Voor veel mensen is het een onbekend stukje werk dat meestal in de luwte gebeurt. In
samenwerking met RTL LifestyleXperience is daarom op 22 januari een TV-campagne gestart over het godsdienstig
vormingsonderwijs op openbare scholen. In een twaalftal korte uitzendingen die wekelijks worden uitgezonden filmen we
daarvoor op verschillende locaties door het hele land. Deze programma’s worden met name gericht op ouders om zo het GVOwerk breder bekend te maken.
Catechesegroep: De catechese van ds. Huiskamp gaat maandagavond 30 januari weer verder. Aanvang19:00 uur. In de
Antenne. We hopen een half uur tot drie kwartier op een leerzame én gezellig wijze bij elkaar te zijn.
Huiskamertour Zuid-Oost: Voor wie nog aan wil schuiven bij deze mooie avonden: 30 januari fam. Leemhuis, Van
Barneveldstraat 18; 2 februari fam. Van Duinen, Kotermeerlaan 44. Aanvang: 20.00 uur.
Open kring: Op dinsdag 31 januari komen we weer bij elkaar in de Open Kring. De morgenbijeenkomst begint om 9.30 uur en
sluit om 11.30 uur. ’s Avonds beginnen we om 19.30 uur en eindigen we om 21.30 uur. Beide bijeenkomsten zijn in de
Antenne.
Huiskamertoer wijk Zuid West: Ook dit jaar kunnen we elkaar ontmoeten in de huiskamers. Jezus zei eens: “Waar 2 of 3 in
mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden.” Elk jaar zijn dit waardevolle ontmoetingen. Ik hoop dat jullie ook gezellig
meedoen. U kunt zich op geven bij de sectieleiders, Jan Eijlander, Lenie Boeijenga en Ronald de Jonge of ouderling Gerda
Hofman en ds. Karsten van Staveren. 31 januari om 20.00 uur wijk ZW2, 6 februari om 20.00 uur wijk ZW2, 7 februari om
20.00 uur wijk ZW3, 16 februari om 20.00 uur wijk ZW3, 21 februari om 14.30 uur wijk ZW1, 9 maart om 10.00 uur wij ZW1, 14
maart om 20.00 uur wijk ZW1,21 maart 2017 om 10.00 uur, 27 maart 2017 om 20.00 uur: Een avond voor de jongeren/
middengeneratie.
Bijbelkring: Op donderdag 2 februari komen we vanaf 10.00 uur weer bijeen in zaal 1 van de Fontein. We gaan dan weer
o.l.v. ds.J.van Dijk in gesprek over het boek Openbaring. Het leidt tot boeiende gesprekken.
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 2 februari komen we om 20.00 uur bij elkaar in de Fontein. Opgave kan bij ds. Karsten van Staveren
dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
Zondag 5 februari – Werelddiaconaat collecte: Meer inkomen voor Noord-Molukse boeren Nootmuskaat is de belangrijkste
inkomstenbron voor meer dan de helft van de bevolking op de Noord-Molukken. Maar vanwege problemen met een schimmel
hebben boeren in deze Indonesische provincie moeite om een goede kwaliteit nootmuskaat te leveren. Door de slechte
kwaliteit krijgen de boeren nu een lage prijs voor de nootmuskaat. Kerk in Actie draagt al enkele jaren bij aan het organiseren

en trainen van boeren. Op zondag 5 februari collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk
van Swantara. Geeft u ook?
Viering Heilig Avondmaal: Komende zondag 5 februari is er ’s morgens in de Antenne een “lopende “ viering en ’s avonds in
De Fontein een “zittende” viering. Een goede voorbereiding gewenst.
Team Noordwest: Ontmoet elkaar eens anders!!! Voor de gemeenteleden van Sectie Noordwest Wat: Avondje Biljarten
Waar: Biljartzaal naast de Corner.
Wanneer: 17 Februari. Hoe laat: 19.30 uur. Kosten biljarten: 5 euro
Drankje(s) zijn voor eigen rekening. Opgeven kan tot 13 februari bij:
Joke Deen tel. 615756. Email: hnsdn87@gmail.com
Psalmen voor Nu: Op 12 februari organiseert de taakgroep leren een avond naar aanleiding van Psalmen voor nu: psalmen in
een modern jasje voor jong en oud. Psalmen in “gewoon” Nederlands begeleidt met een band. De Psalmen voor Nu band zal
in Dedemsvaart optreden en vertellen wat de Psalmen met hen doen en waarom het goed is de Psalmen te blijven
bidden/zingen. Het zal gehouden worden om 19.00 uur tot 20.00 uur in het kerkelijk centrum De Antenne.
Werkgroep Hongarije: We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor onze reis in April. Het belooft een mooie reis te
worden. Er kunnen nog 2 of 3 volwassenen met ons mee op 22 april. Dus bij deze een oproep! Voor meer informatie en
opgave: Henk Zomer 0638890013 of wg.hongarije@pkn-dedemsvaart.nl Ook zijn we bezig met het opzetten van acties om
geld in te zamelen om deze reis haalbaar te maken. We hebben contact gehad met Bag2school. Dat is een internationale
organisatie. Ze proberen op hun manier afvalbergen te verminderen. Ze zamelen samen met scholen,kerken en verenigingen
kleding in. En keren dan een bedrag per kilo uit. Wij gaan in de diensten van zondag 29 januari zakken uitdelen. Deze zakken
kunnen gevuld worden met kleding en bij de kerk worden ingeleverd. Voor de mensen die het lastig vinden om de zakken bij de
kerk in te leveren kunnen we de zakken komen ophalen.
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.)

