Zondag 1 september 2013
Deurcollecte is bestemd voor Kindercollecte: Wereldkinderen is al jaren actief op het eiland Timor en met behulp
van veel giften is er in 2004 een internaat voor gehandicapte kinderen geopend. Dit internaat genaamd “Hadinan
Haklaran” ligt dichtbij de plaats Atambua in het Noorden van Timor. Hier worden zo’n 45 kinderen liefdevol
opgevangen door diverse zusters/nonnen. De kinderen worden geopereerd, krijgen therapie om hun spieren sterker
te maken, beugels om weer te kunnen lopen en ze gaan naar school. Sommige kinderen volgen aangepast onderwijs
via het internaat.
Jeugddienst 1 sept.: Thema: “Social media” Eigenlijk heeft er altijd al een sociaal netwerk bestaan. Een wireless
network waar ieder mens op aarde mee in verbinding staat. Toch is er een verschil. Voor dat laatste netwerk heb je
helemaal geen mobieltje nodig. In de dienst van 1 september gaan we het hebben over deze verbinding met God.
Dominee Dekker uit Meppel gaat voor in deze dienst die om 19.00 start in ”de Antenne” aan de Wilhelminastraat te
Dedemsvaart. Luko Hans zorgt voor de muzikale begeleiding. In deze dienst is het gebruik van je mobiele telefoon
toegestaan!
Taizé: Maandag 2 september gaan we weer met elkaar Taizéliederen zingen, van 19.00 - 20.00 uur in De Antenne.
Alle belangstellenden zijn welkom!
Verzoekplatenprogramma: Op dinsdagmorgen vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor luisteraars van de kerkomroep. Het wordt deze keer gepresenteerd door Ben
Harms. Verzoekjes voor de maand oktober kunnen worden aangevraagd bij Janny Prinsen,
haar telefoonnummer is 612644.
PKN volleybaltoernooi: Op 8 september 2013, startzondag, aansluitend aan de dienst, houden we het tweede PKN
volleybal toernooi. Dit jaar met ook voor de kinderen een eigen veld. Geef je nu op met je team bij Helma
Aalderink: jannesenhelma@telfort.nl of Geke van den Enk: ruben-geke@home.nl (voor kinderen is opgave niet
nodig)
Startavond Yentil: I.v.m. de bijeenkomst van het Pastoraat op 11 september, zal de startavond van Yentil op 4
september gehouden worden. Je mag die avond je baljurk en dansschoenen thuis laten en ook de koksmuts heb je
niet nodig. Wij zorgen voor een hapje en een drankje en jullie voor de gezelligheid, de verdere invulling is nog een
verrassing.Wij zien jullie graag op 4 september om 19.00 uur met de fiets bij De Antenne! Een nieuw seizoen
Yentil, waar ontmoeten, praten over ons geloofsleven, gezelligheid, sportiviteit, creativiteit, lachen en soms ook
huilen, maar vooral het omgaan met elkaar centraal staat! De stuurgroep van Yentil
Startzondag: 8 September met als thema “Talent an de Voart”. De dienst wordt in en rondom de van Dedemkerk
gehouden. Om 10.00 uur staat er koffie en wat lekkers voor u klaar, om 10.30 uur start de dienst. Na de dienst kunt
u genieten van allerlei Voartse talenten. Voor al dat lekkers bij de koffie zijn we nog op zoek naar “baktalenten”
kunt u een heerlijke cake of kruidkoek bakken geef u dan op ! U kunt bellen of mailen naar liny@familiefix.nl
0523-612140 of bvkeulen@solcon.nl 0523-612626 Alvast bedankt en we zien elkaar 8 september.
Feestavond: Vrijdag 13 september hebben we ons jaarlijkse feestavond met lekker eten zoals u van ons gewend
bent. U kunt zich opgeven via een intekenlijst ( welke bij de ingang van de kerken ligt) of bellen naar Jan
Vogelzang 615348 of Theo Menzo 615193. Activiteiten commissie.

Gastgezinnen voor 1 nacht gezocht: Ook dit jaar gaat de Afrikaloop door Dedemsvaart en zijn wij gastgemeente
voor de wandelaars die hieraan meedoen. Op zaterdag 19 oktober (’s middags) ontvangen we de wandelaars in De
Antenne en zij vertrekken zondag 20 oktober (’s morgens) vanuit De Fontein. We zoeken gastgezinnen voor 1 nacht
die één of enkele wandelaars een slaapplaats, warme maaltijd, ontbijt en een lunchpakket voor onderweg willen
geven. U hoort van te voren wie bij u komt overnachten. Meer info in De Samenspraak van september of op
www.pkn-dedemsvaart.nl Opgeven kan via scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl of scriba.deantenne@pkndedemsvaart.nl
Korte klus zoekt vrijwilligers: Zaterdag 19 oktober arriveren wandelaars die meedoen aan de Afrikaloop ’s
middags tussen 13.30 en 17.30 uur in De Antenne. Ze worden ontvangen met een kop koffie/thee. Zondag 20
oktober vertrekken de wandelaars tussen 08.00 en 09.30 uur vanuit De Fontein, waar ze eerst een kop koffie/thee
kunnen drinken. Wie helpt bij het schenken van koffie/thee? Opgeven kan via scriba.vandedemkerk@pkndedemsvaart.nl of scriba.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl
Pastoraat in de Federatie: Voor alle medewerkers in het pastoraat van de Federatie op woensdag 11 september
vanaf 19.30 uur in de Antenne. We beginnen samen en gaan dan in de nieuwe Pastorale Teams (“kwarten”) uiteen.
De Taakgroep Pastoraat nodigt alle predikanten, sectieleiders en contactpersonen van harte uit voor deze avond.
Noteer deze nieuwe datum al vast in uw agenda!
GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Collecteopbrengst 18 augustus: Kerk Samenleving / Zomerzendingscollecte (in Avondlicht bij de viering van het
Heilig Avondmaal) €39,80.
Collecteopbrengst 25 augustus Opendeurdienst: Kerk Samenleving / Diaconie €125,95, Plaatselijk Kerkelijk
Werk € 151,20
Kerkrentmeesters: I.v.m. met uitbreiding kerktelefoon / kerktelevisie uitzendingen via internet is er aan de zuid
oostkant achter in de kerk een ruimte gecreëerd voor de technische apparatuur die daar voor nodig is. Hiervoor zijn
drie banken verwijderd.
Verjaarsvisite: Woensdagmorgen 4 september is er vanaf 10.00 uur weer een verjaarsvisite voor 75+ in de Fontein.
Ons duo Johan en Henk geniet nog van vakantie, maar we hebben in Hans een prima vervanger.
Bijbelkring: ds. Karsten van Staveren: Vanaf dinsdag 17 september zal de Bijbelstudie kring van wijk Zuid West,
die voorheen door ds. Van Meerveld geleid werd, weer om de twee weken bij elkaar komen. Iedereen is van harte
welkom ook als u niet in wijk Zuid West woont.
Groeien en bloeien: In de ochtenddienst van 21 april jl. hebben de kinderen zonnebloempitten mee naar huis
gekregen met de opdracht deze zomer de grootste zonnebloem te kweken. De tuinman is zeer benieuwd hoe het nu
met jullie zonnebloemen gaat en wil graag al wat foto’s zien. Jullie kunnen de foto’s opsturen naar
pknzonnebloem@gmail.com. Moetje ook even de hoogte vermelden. En misschien groeien ze nog wel hoger. In de
ochtenddienst van 22 september a.s. laten we al jullie foto’s zien en maakt de tuinman de winnaar bekend. We
maken er weer een leuke dienst van.
GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Collecteopbrengsten 25 augustus: Plaatselijk Kerkelijk Werk: kerkmuziek € 239.- Plaatselijk Kerkelijk Werk:
onderh. geb. € 208,- Kerk en Samenleving: diaconie € 193,-

Fancy Fair: De opbrengst van de FF is €. 9092,= De verloting voor de ballonvaart met Wim van der Kolk is
gewonnen door Janine Hakkers, Langewijk. De kar met boodschappen is gewonnen door de fam. Hein, Judith van
Marlelaan
Het handwerkkleed is gewonnen door mevr. Kamps, Veenbies. Alle vrijwillig(st)ers heel hartelijk dank voor hun
inzet. Zonder die hulp had dit niet gekund. De stuurgroep Fancy Fair.
Soos: Dinsdag a.s. start de soosmiddag weer op de gebruikelijke tijd. Iedereen is van harte welkom.
Antenne: Op 29 september a.s. zal er gedoopt worden in Antenne. Wanneer jij je kind ook ten doop wilt houden
neem dan even contact op met ds. Bart Breunesse.
Oproep: Taakgroep Kerk & Samenleving vraagt met spoed: Voor de Diaconie een secretaris m/v. Contact: Martha
Prins, tel. 616205. Voor de Evangelisatie een penningmeester m/v. Contact: Bert ten Brinke, tel. 611125
Ontruimingsplan: Het ontruimingsplan voor ons Kerkelijk Centrum. Is nu helemaal gereed en beschikbaar voor de
gemeenteleden. Het plan is in een handleiding hoe we in geval van calamiteiten willen handelen. Exemplaren zijn
op de website van de kerk www.pkn-dedemsvaart.nl onder “De Antenne” te vinden. Ook kunnen exemplaren bij de
koster besteld worden. Er wordt nog een ontruimings-oefening gehouden tijdens een kerkdienst. Deze wordt
ruimschoots van te voren aangekondigd. Taakgroep Beheer van De Antenne.

