Van Dedemkerk

31 december 2017

09.30 uur: ds. K. van Staveren

De Antenne

9.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

Liturgie: NLB 473; NLB 482; NLB 494; NLB 513; NLB 425
Schriftlezing: Lukas 2: 33-40
Thema: “In welk licht?
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Diaconie
19.00 uur: ds. P. Lindhout

19.00 uur: Dienst in de van Dedemkerk

Liturgie: Ps. 90: 1, 6, 7 en 8; NLB 713; NLB 755: NLB 478;
NLB 478; NLB 340b (Apostolische geloofsbelijdenis); ELB 246
Schriftlezing: Joh. 16: 25-33; Openbaring 17: 12-14
Thema: “Een jaar van duisternis en licht”

Collecte: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Diaconie
1 januari 2018 - 10.30 uur: ds. K. van Staveren

vooraf koffie

Kindercollecte: KIA: Ghana visserij: kinderen uit deze slavernij halen
Leven uit de Bron voor zondag 31 december: Lucas 2: 33-40
Mededeling van de kerkenraad: De Kleine Kerkenraad heeft op woensdag 20 december jl. vergaderd. Tijdens deze
vergadering is het stappenplan, dat gevolgd gaat worden tot aan de fusie, besproken en vastgesteld. Dit stappenplan wordt
met de gemeente gedeeld in de Samenspraak van februari. Daarnaast heeft de beroepingscommissie aangegeven dat ze
bezig zijn met het beluisteren van de preken van predikanten die mogelijk beroepbaar zijn voor onze gemeente.
Doopzondag: Zondag 28 januari is er de volgende doopzondag. Iedereen die er gebruik van wil maken om een kind te laten
dopen wordt uitgenodigd om zich bij ondergetekende aan te melden. De voorbereidingsavonden zijn op 8 en 22 januari a.s.,
telkens om 20.00 uur in de Antenne. Wij zullen spreken over de betekenis van de doop voor de kerkelijke praktijk en de
persoonlijke geloofsbeleving. Het is ook de bedoeling om vanuit onze gesprekken de doopdienst een persoonlijke kleur te
geven. Op maandag 5 februari in de Antenne om 20.00 uur, zullen wij de gesprekken afronden, waarbij het persoonlijk
beleven van de doopouders en de geloofsopvoeding van kinderen centraal zal gaan staan. Ds. Günter Brandorff, tel. 0523267119, mob. 06-51558830 of e-mail: brandorffgunter@gmail.com.

Uitnodiging voor catechese voor 12 tot 15 jarigen: Namens de taakgroepen leren en jongeren, nodigen we de jongeren
samen met hun ouders uit op maandag 15 januari 2018 om 19.30 uur voor de inschrijvingsavond in de Fontein voor
catechisatie. Hier inventariseren we wie er mee wil doen, hoe we elkaar op de hoogte kunnen houden, en wanneer we bij
elkaar komen. Het lijkt ons belangrijk om ouders en tieners op deze avond te ontmoeten. Verdere informatie via Cees van
Tilburg, email: maaikecees@hetnet.nl.
Verzoekplatenprogramma: Niet op 2 januari, maar op dinsdag 9 januari vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor de luisteraars van kerktelefoon of internet: www.kerkomroep.nl. Het wordt deze keer
gepresenteerd door Renske Bakker. Verzoekjes of zomaar een groet of felicitatie, kunt u voor de volgende maand alvast weer
aanvragen bij Janny Prinsen, tel. 612644 of per e-mail: aartprinsen@hotmail.com.
Sectie Noord West: Herinnering schildercursus. U kunt zich nog opgeven voor de cursus “schilderen met acrylverf” tot 4
januari. Er is nog plaats voor deelname. Opgave bij Mieke Kollen, tel. 612223 of per e-mail: kollen85@gmail.com.
“Iesvereniging Kris-Kras”: Blijspel in drie bedrijven op vrijdag 9 en zaterdag 10 februari 2018, aanvang 20.00 uur in de
Antenne. Kaarten in de voorverkoop op 5 februari 2018 vanaf 19.00 tot 20.00 uur. Volwassenen € 10,- en kinderen € 3,50. Dit
is inclusief koffie/thee/ranja + koek bij binnenkomst. Daarna is de voorverkoop bij de koster Bert ten Brinke. Opbrengst is voor
de kerk. Commissie Fondsenwerving.

“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 belijdeniscatechisatie genoemd.) Op 20 mei is er weer de gelegenheid om
belijdenis te doen. Vanaf maandagavond 8 januari komen we 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@pkndedemsvaart.nl of tel. 612425.
Hulp bij ontruimen woning: Voor het u behulpzaam zijn bij het ontruimen van uw woning en ophalen van overtollige spullen,
houdt de commissie Fondsenwerving zich aanbevolen. U kunt hiervoor contact opnemen met Dick Olde, tel. 0523-638569 of
Willem Nijboer, tel. 0523-616051

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.)

