De Antenne
09.30 uur: dienst in Van Dedemkerk

30 september 2018

Van Dedemkerk

09.30 uur : ds. Jonathan Zondag
Liturgie: Ps. 5: 1, 3 en 6; lied 283: 1, 2 en 3; ELB 460; ELB 212:
lied 968: 1, 2 en 3; lied 215: 1, 2 en 7 allen, 3 en 5 vrouwen, 4 en 6
mannen. Schriftlezing: Efeze 4: 1-16
Thema: KING of Faam?
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: College van Diakenen

19.00 uur Taizé dienst: ds. W. Moolhuizen

19.00 uur De Fontein: ds. L. van Rikxoort, Heemse
Liturgie: Ps.122: 1 en 3; lied 146c: 1 en 3; lied 146c: 7;
Ps. 105: 1, 3 en 18; Ps. 95: 3 en 4; Slotlied: 943
Schriftlezing: Psalm 105: 1-15 en Romeinen 11: 25-36

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: College van Diakenen

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: College van Diakenen

Kindercollecte: 3e kwartaal 2018: Straatkinderen in Kampala, Oeganda
Collecteopbrengst 16-9: PKW: € 354,82; K&S €328,43; 23-09: PKW opendeurdienst: € 150,41; K&S: € 86,15;
Vredesdienst € 695,03.
Basiscatechese/jeugdnevendienst: Hallo jongens en meiden van groep 7/8 en het voortgezet. Vandaag zondag 30 september is
er weer basiscatechese en jeugdnevendienst. Voor de basiscatechese zitten we in het zaaltje achter De Fontein. Jullie zijn van harte
welkom, we beginnen om 09.30 uur. Tot dan, Astrid, Julia en Coby.
Kleine Kerkenraad: Op 19 september heeft de kleine kerkenraad vergaderd. Tijdens deze vergadering is er gesproken over de
beroepingscommissie. Fokko Batterink zat namens de kerkenraad in de beroepingscommissie, wegens gezondheidsproblemen
heeft hij helaas moeten afzeggen. Leny Nijboer zal nu namens de kerkenraad in de beroepingscommissie komen. Ds Jonathan
Zondag is als predikant betrokken bij de commissie. Hij mag benaderd worden als er vragen zijn rond de verschillende procedures
en stappen binnen het beroepingswerk. De beroepingscommissie is twee keer bij elkaar gekomen. De veiligheid rond de Van
Dedemkerk/pastorie is besproken. Er zijn maatregelen getroffen om de jongeren die er in het weekend tot in de vroege uurtjes rond
hangen, te ontmoedigen. Er is een ruwe indeling gemaakt van de 3 wijken waarin onze gemeente verdeeld gaat worden. De
taakgroep Vieren zal binnenkort voor de eerste keer gaan vergaderen.
Beroepingscommissie: De beroepingscommissie is voortvarend van start gegaan. We hebben van de kerkenraad de profielschets
ontvangen. Deze kunt u nalezen in de Samenspraak van oktober 2018. Als u namen heeft van mogelijke predikanten kunt u deze
doorgeven aan de beroepingscommissie: beroepingsciepknddv@gmail.com.
Taizé: Vanavond zondag 30 september 2018 is er om 19.00 uur in De Antenne een gebedsviering in de stijl en de sfeer van Taizé. De
viering is een meditatieve dienst waarin liederen, gebed en stilte centraal staan. Het thema van deze dienst is: “Delen in de Geest”. Wil je
ook een keer een viering mee maken? Je bent van harte welkom! De kerk is open vanaf 18.30 uur en de viering begint om 19.00 uur. Wil(t)
jij/ u meer informatie over Taizé in Frankrijk of Taizé in Dedemsvaart? Mail of bel dan naar het secretariaat van de werkgroep Taizé;
Marthilde Visscher, 0523-616815, taizededemsvaart@gmail.com of kijk op onze website www.taizededemsvaart.nl. Dinsdag 2 oktober is

er ook weer Taizézingen. Onder leiding van Marjanne Visscher gaan we een uurtje Taizéliederen zingen. Heb je zin om mee te
zingen; je bent welkom van 18.45-19.45 uur in de kerkzaal van de Antenne.
Zendingsblad: Het Zendingsblad met deze keer de titel ZOUT, ligt vanaf vrijdag 21 september weer klaar om verspreid te worden.
Aan alle bezorgers van het zendingsblad de vraag of u weer de aantallen uit De Antenne zou willen ophalen en deze willen brengen
naar de bij u bekende adressen? Alvast bedankt! Voor info kunt u terecht bij Diny Petter, de Aak 63, tel. 614758. Ook kunt u mailen
naar dinypetter@home.nl
Verzoekplatenprogramma. Dinsdagmorgen a.s. vanaf 10.30 uur wordt weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma voor
luisteraars van de kerktelefoon uitgezonden. Het programma is dan maar ook later te beluisteren op www.kerkomroep.nl, en wordt
gepresenteerd door Renske Bakker. Verzoekjes, een felicitatie of zomaar een lied dat u graag eens wilt horen kunnen aangevraagd
worden bij Janny Prinsen op tel: 612644.
Open kring: Op dinsdag 2 oktober a.s. beginnen de Open Kring-gesprekken weer. De morgengroep komt bijeen van 09.30 uur –
11.30 uur en de avondgroep van 19.30 uur – 21.30 uur. Een ieder die belangstelling heeft, van harte welkom.
Bijbelkring ds. Karsten van Staveren: 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 4 oktober voor het eerst dit seizoen bij elkaar in de consistorie van de van Dedemkerk
om 9.45 uur. Opgaven bij ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of tel. 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 op 4 oktober om 20.00 uur voor het eerst dit seizoen bij elkaar in zaal 2 van de Fontein. Opgave kan bij ds. Karsten van
Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of tel. 0523-612425.
Visitatie: Afgelopen zomer heeft de kerkenraad een brief ontvangen van de nieuwe classis. Het blijkt dat de classis zich zorgen
maakt over het uitstellen van de fusiedatum en daarom graag polshoogte wil komen nemen. Op de gemeenteavond is april heeft de
kerkenraad moeten meedelen dat er door de taakgroep beheer nog heel veel werk moet worden verricht, vandaar dat fusie met
Pinksteren 2018 niet haalbaar meer was. Ondertussen wordt er hard gewerkt door een team mensen om de voorstellen voor de
harmonisatie van tarieven en een gezamenlijke meerjarenbegroting klaar te maken. Dit alles hebben we ook gedeeld met de
visitatoren, de heer Bril uit Hengelo en ds. Spit uit Diepenveen. Zij willen daarom gewoon een gesprek met de kerkenraad om
zichzelf te presenteren en polshoogte te nemen. Ze proberen behulpzaam te zijn bij het bevorderen van het proces om te komen tot
een fusie. Dit gesprek vindt plaats op woensdag 3 oktober. Op deze datum hoort de kerkenraad ook of er een vervolgtraject zal
gaan plaatsvinden. Zodra de kerkenraad kennis gemaakt heeft met de visitatoren en weet hoe het vervolgtraject er uit gaat zien,
wordt dit gemeld op de nieuwsbrief en in de Samenspraak van november.
BHV-ers van start: Op 5 september jl. is de eerste bijeenkomst geweest met een nieuwe groep BHV-ers. Naar aanleiding van deze
bijeenkomst kunnen wij u het volgende meedelen, als kerkelijke organisatie zijn wij verplicht en hebben wij een Risico Inventarisatie
& Evaluatie uitgevoerd (afgekort RI&E), een uitvloeisel van deze RI&E is dat er tijdens een kerkdienst twee BHV-ers aanwezig
dienen te zijn. Afgesproken is dat deze BHV-ers in principe naast de dienstdoende koster zitten, als er zich calamiteiten voor doen
tijdens een kerkdienst kunnen de BHV-ers direct handelend optreden. Zij zijn daarvoor opgeleid en geïnstrueerd. Vanaf zondag 7
oktober zullen de BHV-ers volgens planning tijdens de diensten aanwezig zijn. Indien u zich ook nog wilt opgeven als BHV-er dan is
dat zeer welkom. In dat geval kunt u zich melden bij Dick Bakker, Dick.bakker@ziggo.nl; Als er verder nog vragen/opmerkingen zijn
dan horen wij dat graag van u.
Uitnodiging voor catechese voor 12 tot 18 jarigen: Ben jij op zoek naar een gesprek over onderwerpen die jou bezig houden.
Onderwerpen waar jij mee bezig bent? Dat kan van alles zijn, van vluchtelingen tot aan Fortnite Battle Royale. Samen gaan we
hierover in gesprek en ontdekken we wat de Bijbel ons hierover te zeggen heeft. Kom naar de inschrijfavond van de catechese op
maandag 08 oktober 2018 om 19.00 uur in De Fontein. Hier inventariseren we wie er mee wil doen en wanneer we bij elkaar komen.
Het lijkt ons belangrijk om ouders en tieners op deze avond samen te ontmoeten. Verdere informatie via Jorien Beunk (jbeunk@pkndedemsvaart.nl)
Correctie datum Ontmoetingsgroep: In tegenstelling tot wat in de Samenspraak vermeldt staat, komt de Ontmoetingsgroep dit
seizoen voor de eerste keer bijeen op maandag 8 oktober om 20.15 uur in zaal 2 in de Fontein. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Henriette Emmink (henriette1983@hotmail.nl) of Irene van Staveren (irene1975@live.nl).
Wij zijn een groep enthousiaste jonge werkende ouders die tussen alle drukke werkzaamheden ( werk, gezin draaiende houden,
kinderen opvoeden, sporten enz.) 1x per maand bij elkaar komen. Wij praten dan over hoe wij ons geloof invulling geven in ons
dagelijks leven. Wij komen elke eerste maandag van de maand bij elkaar om 20.15 uur in De Fontein.
Doopdienst: Op 28 oktober wordt er een doopdienst gehouden. Voor de doopouders worden er twee voorbereidende avonden
gehouden en een avond achteraf over geloofsopvoeding. Wil jij ook je kind laten dopen? Meld je dan bij ds. Jonathan Zondag.
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.)

