De Antenne
09.30 uur: Dienst in de Van Dedem

30 oktober 2016

Van Dedemkerk

09.30 uur ds.B.G.Breunesse bevestiging ambtsdrager
Liturgie: Ps.130: 3,4; Lied 226 (ELB); Lied van het Licht;;
NLB 186; NLB 377; Lied 679 (H H); Lied 200 (H H)
Lezing: Lucas 19:1-10
11.00 uur: ds. K. van Staveren Meet & Greet
Opw 717(Stil mijn ziel wees stil), Taize 32 (Mon ame se
repose), Opw. 464 (Wees stil voor het aangezicht van
God), Taize 139 (Aber Du weidst den Weg), NLB 905: 3,4
(Wie zich alleen door God laat leiden)
Lezing: 1 Kon. 19: 11-13
Thema: “Sshht…. Ik kan het niet horen”
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K & S/NBG
19.00 uur: ds. G.B.Huiskamp
Liturgie: Ps.71:1,2; NLB 941:1,3,4;NLB 9811,3,4,5;NLB
340b; NLB 146c
Lezing: Jeremia 20:7-13 en Matteus 10:16-33
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K & S/NBG

Kindercollecte: Kindertehuis Mpigi Uganda
Van Dedem Marke: Zaterdag 5 nov. om 19.00 uur wordt in De Meent de dankdagviering gehouden. Voorganger is drs. A. ten
Brinke. Het VDM-vrijwilligerskoor hoopt haar medewerking te verlenen. Wees welkom.
Collecteopbrengst: 23 okt. PKW € 585,96 dit is incl. € 279,45 Opendeur dienst, K&S – Diaconie € 449,10
Afwezig ds. Bart Breunesse: Vanwege rugklachten mag ik nog steeds niet werken. Zoals het er nu uitziet zal ik per 1 dec.
voor 50% aan de slag mogen. Alles is er op gericht om niet te forceren. (het valt mij wel tegen). Indien gewenst kunt u een
beroep doen op de aanwezige collegae
Berichtje voor de bezorgers van De Samenspraak: De Samenspraak ligt voor bezorging klaar op woensdag 2 nov. in de
Fontein, in plaats van 26 okt. Door de herfstvakantie is De Samenspraak niet eerder klaar dan 2 nov.
Bevestiging: De kerkenraad van de Van Dedem kerk is verheugd om te kunnen mede delen ,dat in de ochtenddienst van
9.30 uur Clemens Nijhuis van de Otterswijk 7, bevestigd wordt als voorzitter van de kerkrentmeesters van de Van Dedemkerk.
Samen eten NO: Op 11 nov. houden we in Noord-Oost vanaf 18.00 uur weer een Amerikaans Buffet in De Antenne. U kunt
zich opgeven voor 5 nov. bij uw sectieleider: f.logtenberg@kpnplanet.nl; jhwieringa@hetnet.nl of sdrost@hetnet.nl.
Telefonisch kan ook.
Cursus : ”Een jaar extra investeren in je leven en geloof;” Zoeken naar balans aan de hand van de Benedictijnse spiritualiteit.
Aan de hand van het boek “Een levensregel voor beginners, Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven” gaan we kijken
wat een bewuster leven in de voetsporen van een klooster orde met jezelf en met je geloof kan doen, terwijl je nog midden in
het werkend leven staat. We komen op 24, 31 okt. en 7, 14 nov. samen in de consistorie van de Van Dedemkerk. Opgave bij
ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 612425
Catechese 12-15 jarigen: De catechese is weer begonnen. Ds. Huiskamp, ds. Breunesse en ds. Karsten van Staveren zullen
dit jaar de catechese voor de tieners tussen 12-15 jaar doen. Wij wensen iedereen veel plezier en verdieping toe. Zou je nog
niet zijn ingedeeld ga dan gerust met je vrienden mee of neem even contact op met ds. Karsten van Staveren.
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 3 nov. komen we om 20:00 uur bij elkaar in de Fontein. Opgave kan bij ds. Karsten van Staveren
dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 612425
Kinderen van de basisschool: Op woensdag 2 nov. is het dankdag. Samen met jullie willen we op deze middag God danken
voor al het goede wat we het afgelopen jaar mochten ontvangen. We hopen samen met jullie weer een leuke middag te

hebben, met een verhaal, muziek, liedjes een sketch en natuurlijk lekker knutselen! Het is van 14.00 uur tot 15.30 uur in De
Antenne.Ook je vriendje, vriendinnetje, buurjongen, buurmeisje en je vader en/ of moeder zijn van harte welkom!
Kom jij ook? ( Ook zijn we heel blij wanneer er ouders willen blijven om te helpen tijdens de knutselactiviteit)
Dankdag 2016: Op woensdag 2 nov. is het weer Dankdag.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. Dit betekent dat
er veel attenties moeten worden rondgebracht, waarvoor wij hulp nodig hebben en uw medewerking vragen. De attenties kunt
u afhalen op woensdag 2 nov. tussen 9.00 uur en 12.00 uur in de consistorie van de Van Dedemkerk. Helpt u weer mee? Vele
handen maken licht werk.
De Cantorij: Oproep: De cantorij is met spoed op zoek naar een Tenor m/v. Bent u dat en houdt u van zingen meldt u aan.
Buiten de noodzaak van een tenor nodigen wij ook van harte iedereen uit ,die het leuk vindt om te zingen, op woensdagavond
van 18.45 uur tot 19.45 uur. Als u twijfelt kom dan gewoon een keer langs en maak mee hoe het is. Voor meer informatie kunt
u bellen met Eric Halenbeek 611915 of mailen: familie.halenbeek@hotmail.com . Graag tot ziens!
Kerst an de Voart: Ook dit jaar willen op 10 dec. a.s. vanaf 12.00 uur als geloofsgemeenschap weer aanwezig zijn om daar
het evangelie van Kerst uit te beelden. Jubal blaast gelukkig ook weer een partijtje mee. We zullen dit jaar ook Nieuwe
Testamenten uitdelen in Gewone Taal. We zijn nog op zoek naar enthousiaste mensen, die mee willen doen omdat zij dit ook
belangrijk vinden. Verder zijn we nog op zoek naar baby’s ,die de kribbe kunnen vullen. Info en opgave bij ds. Bart Breunesse
dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl
Sirkelslag Kids: Vrijdagavond 18 nov. wordt er vanaf 19.30 uur weer Sirkelslag Kids gespeeld in de Meule. Dit is een
spannend, interactief spel voor kinderen van groep 7 en 8 en wordt landelijk gespeeld. Zie voor meer info www.sirkelslag.nl.
Geef je op bij Diana Breukelman op j.breukelman@vodafonethuis.nl. Zodat we weten hoeveel teams we kunnen aanmelden.
Vorig jaar was het super gezellig en spannend. Deelname is gratis en voor een hapje en sapje wordt gezorgd. Graag tot dan!!
Inloopochtend Ontslag en nu?: Heb je recent ontslag gekregen of ben je al langer werkeloos en lijkt het je fijn om daar met
lotgenoten over te praten? Hiervoor bieden we graag de gelegenheid door een speciale inloopochtend te organiseren voor
mensen die ontslagen zijn. Deze ochtend zal gehouden worden op woensdag 9 nov. van 10:00 – 12:00 uur in De Antenne.
Loop vrijblijvend bij ons binnen, Dominee Bart Breunesse en twee diakenen zullen u hartelijk ontvangen.
Zendingsdienst: Zondag 6 nov. is er een zendingsdienst georganiseerd door de PZD en EigenwijzZ. De dienst begint om 9.30
uur in De Antenne. Deze dienst zal in het teken staan van Thailand. Ons thema: Vrienden van hoop, geef om een ander. IJK
Power uit Wierden en Nico Aalberts zullen de dienst muzikaal begeleiden. Voorganger deze ochtend is ds. K. van Staveren. De
opbrengst van de collecte in deze dienst gaat naar Internationaal theologisch onderwijs in Thailand. We hopen op uw komst.
Reis naar Kisoroszi: Van za 22 april t/m za 29 april 2017 willen we een reis organiseren naar Kisoroszi. Net als vorig jaar
hopen wij dat weer een groep jongeren met ons meegaat. Dit jaar werken we samen met het Vechtdal College uit
Dedemsvaart. Leerlingen kunnen dan als een soort ‘maatschappelijk stage’ deelnemen aan de reis. Jongeren van andere
scholen mogen natuurlijk ook reageren. Ben je al (redelijk) wat ouder en je wilt ook eens een bezoek brengen aan Kisoroszi
ook dan ben je van harte welkom. Bij genoeg belangstelling gaan we eventueel met een afzonderlijk programma werken voor
jong & wat ouder. Belangstelling bel dan met Henk Zomer (06-38890013) of mail wg.hongarije@pkn-dedemsvaart.nl
Mantelzorg: Ook dit jaar schenken wij weer aandacht aan de “Dag van de mantelzorg”. Daarom staan er op zondag 6 nov.
weer rozen klaar in de hal van De Antenne. Hiervan kunt u er, na de dienst, één meenemen voor een mantelzorger bij u in de
straat, buurt of familie. Geef ze een roos, want mantelzorgers verdienen onze aandacht, dank en bemoediging!!
Verzoekplatenprogramma. Dinsdag 1 nov. a.s. vanaf 10.30 uur kunt u weer luisteren naar het maandelijkse verzoekplatenprogramma. Het is voor de luisteraars van kerktelefoon of internet te ontvangen via www.kerkomroep.nl.
en wordt deze keer gepresenteerd door Ben Harms. Verzoekjes, een groet of een felicitatie kunt u voor de volgende maand
alvast weer aanvragen bij Janny Prinsen, tel. 612644 of per e-mail bij de koster:- koster.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl.
VANDAAR : Herinnering voor de verspreiders: er liggen nog zendingsbladen “Vandaar” in De Antenne. U wordt vriendelijk
verzocht ze daar op te halen en op de u bekende adressen te bezorgen. Voor meer informatie en/of wijzigingen graag contact
opnemen met Diny Petter, telef. 614758 of 06-27593789 ook kunt u een mail sturen naar dinypetter@home.nl
Bijbelquiz; Afgelopen woensdag werd onder grote belangstelling de jaarlijkse Bijbelquiz gehouden. Er waren ongeveer 100
mensen. Henk Visscher, Rozenheim 89 deed namens onze gemeente mee en zat in de winnende groep. Van harte
gefeliciteerd! We bedanken ook Ineke Hageman, Else de Ronde en Dina Middelveld voor hun deelname. De Publieksprijs was
voor dhr. J. Schipper. Hij woont sinds kort in de Merel. Hij had 27 van 30 vragen goed.
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.)

