De Antenne

30 december 2018

09.30 uur: ds. K. van Staveren, Doopdienst

Van Dedemkerk

09.30 uur: Dienst in De Antenne

Joyce Schipper - van de Pas zal worden gedoopt in onze
ochtenddienst. Met elkaar vieren we het feest dat mensen
God tegen het lijf lopen ook al zijn ze niet opgegroeid in de
kerk.
Liturgie: NLB 513 (God heeft het eerste woord), HH 479
(Heer U bent mijn leven), Lied van het licht, NLB 738: 1,3,4
(Kom zing het lied van Eva), NLB 1005 (Zoekend naar licht)
Thema: “Is er iets op tegen?”
Schriftlezing: Handelingen 8: 26 -39 (Bijbel in Gewone Taal)
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Diaconie
19:00 uur: Dienst in De Fontein

19.00 uur - De Fontein: ds. W.A Wegerif
Liturgie: Ps. 8: 1, Ps. 8: 2, lied 159b, lied 434: 4,5,en 6, lied
159a, lied 515: 1, 2, 5, 6 en 7
Schriftlezing: Jesaja 61: 10-62 :3 Lucas 2: 33-40

Maandag 31 december 19.30 uur - De Antenne: ds. J. Zondag
Dinsdag 1 januari 10.30 uur- De Antenne: ds. J. Zondag
Kindercollecte: 4e kwartaal 2018: Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Accra - Ghana

Kerstpakkettenactie 2018: Zaterdag 22 december hebben wij als diaconieën van de St. Vitus, De Graankorrel en onze eigen
diaconie 197 kerstpakketten mogen maken en uitdelen. Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt! U die
levensmiddelen heeft ingeleverd, via de actie bij de Jumbo of deze zelf gebracht heeft in de kerk, u die een financiële gift
heeft gedaan en alle vrijwilligers die de dozen hebben gevuld en weggebracht. Met elkaar hebben we er een geslaagde actie
van gemaakt. Hartelijk dank!
Huiskamertour wijk Z-O: U kunt zich (bij voorkeur!) vòòr 1 januari 2019 opgeven bij:
Marja van Harten, Tel: 0523-638625, Mail: marjavanharten@gmail.com
Woensdagavond 9 januari 2019 om 20.00 uur
Donderdagavond 10 januari 2019 om 20.00 uur
Dinsdagavond 15 januari 2019 om 20.00 uur
Maandagavond 21 januari 2019 om 20.00 uur
Dinsdagmiddag 22 januari 2019 om 14.30 uur

bij fam. van der Vecht, Jongkindstraat 8
bij Roelien Schutte van Sandickstraat 13
bij fam. Drost Zestiendewijk 22
bij fam. Niezink, Schubertstraat 19
bij fam. te Velde, Bachplein 8

Kerkelijk bureau Van Dedemkerk: Het kerkelijk bureau is op woensdag 2 januari 2019 gesloten. Woensdag 9 januari is het
kantoor weer gewoon open van 09.00 uur - 12.00 uur. Wenny Schuurman.
“Wat geloof ik?” Een kring voor als je wilt ontdekken wat geloven kan betekenen en je je afvraagt of je je wilt committeren
aan een leven met God. (Vroeger ook wel belijdenis-catechisatie genoemd.) We komen vanaf 7 januari bij elkaar om met
elkaar uit te zoeken wat de diepte is van het christelijk geloof en of je er aan toe bent om kleur te bekennen. Opgave bij ds.
Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
Spreekuur gemeenteleden: Op woensdag 9 januari vergadert het Moderamen in De Antenne. Vooraf aan deze vergadering
is er vanaf 19.00 uur t/m 19.30 uur gelegenheid om vragen te stellen aan de kerkenraad. Mocht u onderwerpen hebben
waarover u met ons van gedachten wilt wisselen, willen we u hier van harte voor uitnodigen.

Herhaalde oproep t.b.v. verjaardagfonds: Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar mensen die ons willen helpen bij het
brengen en/of ophalen van de enveloppen voor het verjaardagfonds van onze beide kerken. Er zijn momenteel 9 wijken

vacant. Hebt u tijd en wilt u helpen? Stuur dan een mail naar Derk Zwiers via kerkrentmeesters.deantenne@pkndedemsvaart.nl of eventueel telefonisch: 0523-614123 (alleen ’s avonds). We kunnen dan samen overleggen over de
beschikbare wijken.

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.)

