Zondag 2 oktober 2011

Zorgcentrum Avondlicht: In “De Meent” zondag 9 oktober om 10.00 uur de Avondmaalsviering.
Allen hartelijk welkom.
Interkerkelijke koffieochtend: Graag nodigen wij u/jou uit voor de interkerkelijke koffieochtend voor vrouwen op
woensdag 12 oktober aanstaande. De ochtend wordt gehouden in de Chr. Ger. Kerk te Dedemsvaart. We beginnen
om 9.15 uur, maar vanaf 9.00 uur staat de koffie klaar. Thea Westerbeek, journaliste en bekend van de” Elisabeth”
en haar columns in de “Eva”, zal deze morgen spreken over het thema “Onbezorgd leven”. De toegang is gratis,
maar er wordt wel een collecte gehouden. Oppas voor de kleine kinderen is aanwezig. Neem gerust iemand mee, het
wordt een morgen voor 'jong en oud'. Voor verdere inlichtingen tel. 852170 ( Jacqueline Meijer) of tel. 617345(
Elsa van Dijk)
Maandelijkse verzoekplatenprogramma: a.s dinsdagmorgen vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor de luisteraars van kerktelefoon en de kerkomroep. Het wordt deze keer
gepresenteerd door Tieme Bokxem. Verzoekjes hiervoor kunnen nog steeds worden aangevraagd voor de 15e van
de maand bij Janny Prinsen op telefoonnummer 612 644
Evangelisatiezondag 16 oktober: In de morgendienst wordt aan de hand van een aantal sketches het thema
“Verdraagzaamheid” aan de orde gesteld. Hoe kijken wij naar anderen? Hebben wij gelijk ons oordeel klaar? Wat
zegt de Bijbel ons? Maar vooral wat kunnen we van Jezus leren? In de avonddienst: “Reach Out” uit Wierden met:
‘Songs 4 Friends’. Zie Poster in de “Samenspraak” Door verdraagzaamheid en liefde voor de ander kun je samen
werken aan een goede toekomst en een leefbare wereld..
Verbeter de wereld en begin bij jezelf!
Werelddiaconaat 9 oktober 2011: Vandaag hebt u een folder gekregen voor de Werelddiaconaatcollecte, die
volgende week zondag wordt gehouden. Een project van Sarfac, een partnerorganisatie van Kerk in Actie in Kongo,
staat centraal. Sarcaf is een organisatie die vrouwen helpt om het leven na de oorlog weer op te pakken. Door uw
steun krijgen ze weer hoop, structuur, zekerheid en zelfvertrouwen.
Jeugddienst. Vanavond is er om 19.00 uur een nieuwe jeugddienst in ‘De Antenne’. Thema is ‘Op zoek naar…’.
Iedereen is het spoor wel eens even bijster en dat is helemaal niet zo gek. Jong en oud heeft wel eens twijfels of is
God helemaal kwijt. Aan de hand van leuke en soms emotionele filmpjes gaan we dieper in op dit onderwerp. De
muzikale begeleiding wordt verzorgd door Gospelkoor Onderweg uit Almelo. Voorganger in deze dienst is
ds. J. van Meerveld.
Volg ons ook op twitter #JDCDedemsvaart.
Kerk & Israël m.b.t. Vorming & Toerusting. Het in het Vorming & Toerustingboekje vermelde programma met
Ruud Bartlema, over zijn uitleg van de Hebreeuwse letters, is niet op donderdag 27 oktober maar op zaterdag 29
oktober van 19.30 - 21.30uur. De schilderijen zijn al vanaf 30 september te bezichtigen in De Antenne.

Van Dedemkerk
Catechisatie: De catechisatie voor 16+ is weer begonnen. Eerste keer vergeten? Kom dan gewoon op maandag 3
oktober van 19.00-19.45 uur in de Fontein o.l.v. ds. J. van Dijk of op dinsdag 4 oktober van 19.00-19.45 uur in De
Antenne o.l.v. ds. J. van Meerveld. Voor de belijdenisgroep kun je contact opnemen met ds. G.B. Huiskamp.
Bijbelkring: De Bijbelkring “Met Marcus het jaar door” o.l.v. ds. J. van Dijk komt bijeen op donderdag 6 oktober
van 10.00-11.45 uur in de consistorie bij de Van Dedemkerk.
Onder Schooltijd: “Onder Schooltijd” komt weer bijeen op woensdag 5 oktober (een week eerder i.v.m. de
interkerkelijke vrouwenochtend op 12 oktober met Thea Westerbeek) bij Agnes Boertjes, Steenbergerwijk 28.
Collecteopbrengsten. 25 september Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 235,08, € 110,80 Open Deur/ Zangdienst
Kerk en Samenleving/Diaconie: € 238,35
Brongroep/Groeigroep: Dinsdagavond 4 oktober hopen we elkaar weer te ontmoeten rond 19.45 uur in de pastorie
aan de Hoofdvaart.
Thema: Wat wij kunnen leren van christenen uit de vervolgde kerk.
Bijbelkring : Op donderdagmorgen 6 oktober komt de Bijbelkring o.l.v. ds J. van Meerveld bij elkaar in
De Fontein.
Wij staan stil bij Psalm 19. Om 9.45 uur staat de koffie klaar en we sluiten af rond 11.30 uur.
De Antenne
Collecte opbrengsten: Opbrengst kindercollecte zondag 25 september: 16,47 euro Totaal: 81,60 euro
Verjaardagsvisite. Op donderdagmorgen 6 oktober 2011 worden alle gemeenteleden in de leeftijd van 75 jaar of
ouder, die in de maanden april, mei, juni, juli en augustus jarig zijn geweest, van harte welkom geheten op de
jaarlijkse verjaardagsvisite in het GKC. Uiteraard is uw partner, begeleider, sectieleider of bezoekmedewerker ook
van harte welkom. Als het goed is gegaan, hebt u daarvoor ook een persoonlijke uitnodiging gehad. Hebt u die niet
gehad, beschouwt u deze mededeling als uitnodiging. Deze uitnodiging betreft ook nadrukkelijk hen, voor wie de
visite op
28 juli niet door kon gaan. We hopen elkaar te ontmoeten tussen 9.45 en 11.30 uur. Uiteraard zal er weer van alles
uit de "oude doos" tevoorschijn worden getoverd door Joop Moes. Ds. G. van Rheenen en ds. G. Huiskamp.

