Van Dedemkerk

29 oktober 2017

De Antenne

09.30 uur: mevr. ds. M.J. Winters - Karels, Ommen,
Doopdienst
Zingen: ELB 425, Ps.139:1, NLB 340B, “Verbonden met
vader en moeder”, “Parel in Gods hand”, ELB 382: 1,2, NLB
423: 1,2,3
Schriftlezing: Matteus 5: 1 - 12
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/NBG

09.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

19.00 uur: de Fontein ds.J.van Dijk
Zingen: Ps.33: 2,8; NLB 283:1,4,5; NLB 705:1,2; NLB 313:1,
4,5; NLB 723:1,2; NLB 910:1,2; NLB 263.
Schriftlezing: Ezechiël 2:1-7 en Marcus 6: 1-6
Thema: “Sta voor je Woord….”
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/NBG

19.00 uur: Dienst in de Fontein
------------------------------------------------------------------------------19.30 uur: 1 nov. Dankdag ds. K.van Staveren
Zingen: Ps. 136: 1,12,13, NLB 713: 1,2 NLB 981: 1,2,3
Hemelhoog 565 ,NLB 704, NLB 218, NLB 978 1,3,4
Schriftlezing: 1 Kronieken 29: 10-16
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA Noodhulp/vluchtelingen

Kindercollecte: KIA: Ghana visserij: kinderen uit deze slavernij halen
Leven uit de Bron: zondag 5 november: Matteüs 25:1-13
Collecteopbrengst: 22-10 K&S € 381,40 , PKW € 517,40 dit is incl. € 205,86 van Opendeurdienst
Dankdag: Op woensdag 1 nov.is er in het kader van Dankdag voor Gewas en Arbeid om 19.30 uur dienst in De Antenne met
als voorganger ds. K.van Staveren.
Contactgegevens: ds. Günter Brandorff, 7771 EK Hardenberg, tel. 0523-267119, mob. 06-51558830, e-mail:
brandorffgunter@gmail.com. ds. G. Brandorff zal in week 44 (30-10 t/m 5-11) afwezig zijn i.v.m. vakantie.
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. In
het komende jaar gaan we het hebben over Petrus. We komen op 2 nov. 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
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 we 2 nov. om 20.00 uur samen in zaal 2 van de Fontein. Informatie te verkrijgen bij ds. Karsten van
Staveren ,dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
“Hoe doe jij dat?” :Een kring voor de midden generatie. Op de maandagavonden van 30 okt., 6 nov., 13 nov. en 20 nov.
waarin we elkaar de vraag kunnen stellen; “Hoe doe jij dat?”. Het idee is dat we een aantal van onze leeftijdsgenoten vragen
naar hun werk en leven. “Wat geeft ze plezier? Waar lopen ze tegenaan? Hoe werkt hun geloof in het leven van alledag?”
Daarna lezen we met elkaar een verhaal uit de bijbel dat raakt aan hun leven en kijken of God ons iets daarmee zou kunnen
zeggen. We komen om 20:00 uur bij elkaar in de consistorie van de Van Dedemkerk Opgave bij ds. Karsten van Staveren,
dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
Zendingsdienst: 5 nov. om 9.30 uur is er een dienst in de Antenne met als thema : “Laat je licht schijnen!” Voorganger is ds.
G.C. van Rheenen (predikant te Nagele). Muzikale medewerking is door Gospelkoor ‘Rejoice’ uit Hoogeveen. De opbrengst
van de collecte is voor ons jaardoel: “Onderwijs voor werkende kinderen in Bogotá”. We hopen op jullie komst in deze dienst.
Dankdag 2017: Woensdag 1 nov. Op deze dag willen we gemeenteleden van 80 jaar en ouder en de chronisch zieken
verblijden met een bezoek waarbij we hen een bijbels dagboek en een fruitbakje aanbieden. Er moeten veel attenties worden
rondgebracht, waarvoor wij hulp nodig hebben.De attenties kunt u afhalen op dinsdag 31 okt. tussen 14.30 en 17.00 uur en
op woensdag 1 nov. tussen 9.00 en 12.00 uur in de consistorie van de Van Dedemkerk. Helpt u weer mee?
Nationale Bijbelzondag: Vandaag is het Nationale Bijbelzondag. Het thema is dit jaar: Vier je Bijbel. Centraal staat het Grote
Gebod uit Matteüs 22:37-38. We zijn dankbaar voor de mooie Bijbels ,die we in ons land hebben. Maar het Bijbelgenootschap
heeft ook aandacht voor landen waar miljoenen mensen nog geen eigen Bijbel hebben. Dit jaar vragen we de kerken om ons
te helpen mensen in China een betaalbare Bijbel in hun eigen taal te geven. De collecte is voor het NBG en die wordt van
harte aanbevolen! Namens de werkgroep Anneke Lei en ds.J.van Dijk.
Bijbelquiz Dedemsvaart/Balkbrug: Op dinsdagavond 24 okt. werd in de Van Dedem Marke te Dedemsvaart de jaarlijkse
Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap gespeeld. Voor onze gemeente behoorde Jan Smelt tot de winnende groep.
De Publieksprijs werd gewonnen door dhr. Schippers. Er waren ruim honderd deelnemers.

Sirkelslag Kids: Op vrijdagavond 17 nov. vindt er weer een te gekke nieuwe editie plaats van Sirkelslag Kids, het spel voor
groep 7 en 8 tegen kinderen uit heel Nederland! Kijk voor meer info op www.sirkelslag.nl/kids. Plaats; de Meule
Aanvang: 19.30 uur Deelname: gratis. Geef je snel op bij Diana Breukelman 06-57168892 of jdbreukelman@gmail.com
zodat we weten hoeveel teams we moeten aanmelden. Tot dan!!! Voor klas 1 en 2 voortgezet is het 2/2/2018: save the date!
Afscheid: ds. van Dijk. Tot en met dankdag 1 nov. kunt u de A4tjes voor ds. Van Dijk inleveren in de daarvoor bestemde
dozen. Bij deze dozen liggen de lijsten waarop u zich kunt opgeven voor het bijwonen van de gezellige avond op woensdag
15 nov. dit kan ook via mail aan scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl. De gezellige avond is om 20:00 uur in De
Antenne met inloop vanaf 19:30 uur.
Concert: Het Sallands Bach koor zet de herdenking van 500 jaar Reformatie kracht bij met prachtige muziek. Op zaterdag 4
nov. voert het koor naast twee Bach-cantates (BWV 61 en 80), het gloria uit BWV 236, en een werk van de componist
Heinrich Stölzel uit: Te Deum. Het betreft hier een Nederlandse première. Het koor wordt begeleid door het Nationaal
Symfonisch Kamerorkest (NASKA). Dirigent is Leendert Runia, organist Pieter Pilon. Plaats: de Antenne, aanvang 20.00 uur.
Kaarten à € 25,-- in de voorverkoop bij Margreet Kuiper (06-31623925) of Judith van Kesteren (06-15264127).
Kerststal: Wie wil ons meehelpen in de kerststal op 16 dec .Wij zoeken nog verschillende personen ,als figurant dus zonder
tekst. Bijvoorbeeld Jozef, de Wijzen, Maria en Baby,'s. Voor informatie Gerrie Zwiers 612403 of Joke van de
Beld 0619290061 of 620380
Voorbede: In beide kerken ligt in de centrale hal een voorbedenschrift, waar u voor de dienst uw voorbeden in kunt schrijven.
We brengen het nogmaals onder uw aandacht, omdat er weinig gebruik van wordt gemaakt.
Beroepingsinformatie: De beroepingscommissie is in september ingesteld door de kerkenraad en enthousiast van start
gegaan. Door het advies dat interim predikant C. Hendriks over de toekomst van onze gemeente heeft uitgebracht en de
discussie, die daarover gevoerd is, heeft de commissie in overleg met de kerkenraad pas op de plaats gemaakt.
Dit advies, dat op de gemeenteavond gewijzigd is, heeft gevolgen voor het gemeenteprofiel. Dat profiel speelt een sleutelrol in
de werving van een nieuwe predikant. Zodra dit nieuwe gemeenteprofiel definitief is vastgesteld door de kerkenraad kan de
commissie weer volop aan de slag. Vanuit de gemeente hebben we al een aantal namen van predikanten ontvangen. We
beschouwen dat als een blijk van uw betrokkenheid. Heeft u als gemeentelid nog suggesties voor geschikte predikanten, dan
kunt u deze doorgeven via e-mail: beroepingsciepknddv@gmail.com .Namens de beroepingscommissie, Kees Blokland
Correctie De Samenspraak: De deadline voor het inleveren van kopij voor ‘De Samenspraak’ van december is
18 nov. 17.00 uur. In het novembernummer van ‘De Samenspraak’ staat per abuis een verkeerde datum vermeld.
Kerkaktief: De najaars contactavond van Bezoekdienst Kerkaktief is op maandag 30 okt. Deze avond is uitgenodigd
mevrouw Jetty Nijvelt uit Hasselt. Zij geeft een lezing over gezonde geestelijke voeding ”Ons voedsel in Bijbels Licht”. De
avond is in de Fontein en begint om 19.30 uur.
Wijk Zuid-Oost: a.s vrijdagavond 18.00 uur in de Fontein en zondagmiddag 17.00 uur in de Antenne is er een Amerikaans
Buffet georganiseerd. Wilt u nog meedoen neem dan contact op met Hans Niezink, tel 610898 of hansniezink@gmail.com
12 ½ jaar jubileum predikanten: Op 1 nov. 2017 is dominee Van Dijk 12 ½ jaar verbonden aan onze gemeente. Hij is
destijds op 1 mei 2005 beroepen door Hervormde gemeente Dedemsvaart. Dominee Karsten van Staveren is op 1 mei 2005
gestart als PKN predikant ,hij is dus 12 ½ jaar werkzaam als predikant. Waarvan meer dan 3 jaar in onze gemeente. Mooie
mijlpalen waar we als kerkenraad bij stil willen staan.
Jaarboekje kerkelijk jaar ’17 – ’18: Vanaf deze week kunt u het nieuwe jaarboekje van onze kerken verwachten. Taakgroep
Pastoraat zorgt voor de verspreiding ervan. U kunt desgewenst het nieuwe jaarboekje ophalen bij de koster van de Antenne.
Dankzij de hulp van veel vrijwilligers hebben we alle wetenswaardigheden van onze gemeente kunnen bundelen in dit nieuwe
jaarboekje. De adverteerders hebben het mogelijk gemaakt dat het jaarboekje kosteloos wordt uitgedeeld. Mocht u in het
nieuwe jaarboekje onvolkomenheden aantreffen, dan graag dit doorgeven aan Piet v. Kesteren. Ook toekomstige wijzigingen
wil hij graag doorkrijgen. (email: p.v.kesteren@hetnet.nl).
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