Zondag 2 november 2014
Van Dedem Marke: De weeksluiting van zaterdag 8 november (aanvang 19.00 uur) staat in het teken van
“Dankdag”. Ds. C.A.J. van Dijk is de voorganger en het VDM-vrijwilligerskoor hoopt medewerking te verlenen.
Heilige doop: Vanmorgen in de Van Dedemkerk, Jef Op ten Berg,Cavaljéstraat 13. Jef is geboren op 2 juli j.l.
Opbrengst gezamenlijke collecten:
26 okt. : Kerk & Samenleving / Ned. Bijbelgenootschap € 537,16. Plaatselijk Kerkelijk Werk € 621,71
Ontmoetingsgroep: Maandag 3 november vanaf 20.15 uur in zaal 2 van de Fontein o.l.v. ds.J.van Dijk.
Verzoekplatenprogramma: Dinsdagmorgen a.s. vanaf 10.30 uur wordt weer het maandelijks
verzoekplatenprogramma
voor de luisteraars van de kerkomroep en kerktelefoon uitgezonden. Het wordt ditmaal gepresenteerd door
Renske Bakker .
Verzoekjes voor de maand december, een felicitatie, zomaar een groet of wat u zelf mooi vindt , kunnen
alweer worden aangevraagd bij Janny Prinsen Hoofdvaart 5a, schriftelijk of per e-mail
aartprinsen@hotmail.com of tel. 612644.
Sirkelslag Kids 2014: Het is weer zover voor de groepen 7 en 8 van de basisschool! Sirkelslag Kids zal a.s.
vrijdag 7 nov. weer plaatsvinden. We hebben ondertussen al 14 aanmeldingen en dat mogen er nog veel
meer worden. Het thema dit jaar is: 'Een wereld te winnen'. Dit jaar zal Sirkelslag plaatsvinden in basisschool
de Regenboog. Jullie zijn van harte welkom om 19.15 uur, het duurt tot ongeveer 21.30 uur. Tot dan!
Opgeven kan bij: Renate Pouls (renatepouls@gmail.com) of Diana Breukelman
(j.breukelman@vodafonethuis.nl)
Rock Solid: Komende maandag komt Rock Solid (12-13) weer bij elkaar in het Kruispunt van de VanDedem.
Ben jij er ook?
Solid Friends: Ben je 14 of 15 , dan is er Solid Friends voor jou. We komen bij elkaar op 19,26 nov. en 3,10
december in de kleine zaal van de Fontein. Wij hebben er zin in. Kom jij ook?
Wat geloven we in Gods naam? of „Wat geloven ze in de kerk in Gods naam?” Dan is het misschien
leuk om te weten dat we in november een cursus van 4 avonden willen aanbieden over de “basics” van het
christelijke geloof. Samen met andere 30-tigers en 40-tigers willen we nadenken over de inhoud van het
christelijke geloof. De avonden zijn: 17, 24 november en 1,8 december. Aanmelden kan bij ds. Karsten van
Staveren of Jasper Vrieling.
Belijdeniscatechese: Zou je willen weten waar het geloof om gaat? Wil je een keer doorpraten over de
thema’s van het leven? Wil je een keer meer weten over God, Jezus, de Heilige Geest, de Bijbel etc.? Speel je
met de gedachte om uit te komen voordat waarin je gelooft? Meld je dan aan voor de belijdenis catechese bij
ds. Karsten van Staveren
Kerst oan de Voart: Wie wil er mee doen met het verbeelden van het kerstevangelie tijdens de kerstmarkt
op vrijdagavond 12 en zaterdagmiddag-avond 13 december? Het is leuk om samen te doen en we brengen op
een aansprekende manier het geboorteverhaal van Jezus. Wanneer je alleen een bepaald dagdeel kan is dit
ook prima. Doe je ook mee? dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl
16+ Gespreksgroep: Kom je ook! Het gaat over jouw leven, jouw leven met God en de kerk, etc. Het zijn
altijd gezellige en interessante avonden. Wanneer? 10 november; Waar? De Antenne; Hoe laat? 19.00 uur.
Amerikaans Buffet wijk zuid-oost, sectie 2: a.s.vrijdag 7 nov. gaan we om 18.00 uur met elkaar eten in
het Kruispunt. Wanneer je je nog niet hebt opgegeven,het kan nog. dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl

EigenwijzZdienst: Met deze keer als Thema: Spreuken...Iedereen heeft wel een bepaalde spreuk die blijft
hangen. Spreuken geven je soms raad, wijsheid en inzicht. De Bijbel geeft ook wijze raad en inzicht, Hoe zit
het eigenlijk met jou kennis over spreuken en gezegdes en wat weet je over het Bijbelboek Spreuken?
Voorganger in deze EigenwijzZdienst is ds. Huiskamp. De muzikale begeleiding word verzorgd door LEV. Het
beloofd weer een leuke en gezellige avond te worden!! Jij komt toch ook? Allen welkom om 19:00 in de
Antenne!
Zendingsdienst: Op 9 november om 09.30 uur in de Van Dedem kerk onder leiding van mevr. Rommie
Nauta van Kerk in Aktie.Muzikale medewerking wordt verleend door het duo “Cheles”uit Dedemsvaart. De
collecte is bestemd voor ons project uit India ”Onderwijs voor werkende kinderen uit de steengroeves”. Wij
hebben een bedrag toegezegd van € 12.500,--. Dit bedrag hebben wij nog lang niet bij elkaar. Wij bevelen
deze collecte dan ook van harte bij u aan!!!.
Wijk Zuidwest: De beste gesprekken over God en het leven heb je aan tafel of in de keuken. Wie schuift er
aan bij onze meebreng maaltijd van Wijk Zuid West? 12 November kunnen we weer proeven van andermans
en een beetje van eigen kookkunsten. 18:30 in de Fontein. U kunt zich aanmelden bij Gerda Hofman
(0523616814) of ds. Karsten van Staveren (dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl, 0523612425)
Ontmoet elkaar eens anders: Vrijdag 14 nov. in De Fontein van 16.00-20.30 uur. Drie uitdagende
activiteiten staan op het programma: schilderij maken, schilderij verloting en een bakwedstrijd. De
bestellijsten voor erwtensoep/worsten en voor oliebollen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde doos.
Neem u buurvrouw of buurman mee en laat u informeren door Herman v.d. Vegt en Jan Pelgröm.
over het goede werk van Pastor Thomas,
- Ook wordt De Fontein opengesteld voor verkoop van zelfgemaakte spulletjes, eigengebakken of/
ingemaakte producten, opbrengst is voor het Pastor Thomas Schoolfonds India. Jongeren / volwassenen
laat jullie/ uw creativiteit zien en werk mee aan een mooie braderie van producten. Met de cadeautjesmaand
december voor de deur moet hier wel een uitdaging inzitten. Opgeven voor bovenstaande activiteiten kan bij
Martha Prins martha.prins@live.nl of tel.nr 616205.
Activiteiten gemeente rond De Van Dedem: Verjaardagsvisite 75+ Woensdag 5 november voor de
jarigen, die in september en oktober 75 jaar of ouder werden. We beginnen om 10.00 uur. Ds. J.v.Dijk
Activiteiten gemeente rond De Antenne:Op donderdagmorgen 6 november a.s. worden alle
gemeenteleden in de leeftijd van 75 jaar of ouder, die in de maanden, augustus, september en oktober jarig
zijn geweest van harte welkom geheten op de jaarlijkse verjaardagsvisite in de Antenne. Vanzelfsprekend is
uw partner of begeleider en sectieleider of bezoekmedewerker ook van harte welkom. We hopen elkaar te
ontmoeten tussen 9.45 en 11.30 uur. Ds. Gerrit Huiskamp
Studie ds. Karsten van Staveren: Van 29 Oktober tot en met 6 november zal ds. van Staveren met
studieverlof zijn. Zouden er zich pastorale noodgevallen voordoen dan kunt u zich richten tot één van de
collega’s.
Verhuizen? Wij helpen! Vaak worden al overtollige meubels etc. ter beschikking gesteld voor de Fancy Fair.
Als extra service voor verhuizende mensen kunnen vrijwilligers ook de werkzaamheden doen om de woning
weer kant en klaar op te leveren aan de woningbouwvereniging of toekomstige koper. Denk hierbij aan:
verwijderen vloerbedekking, gordijnen en behang, gaten in muren dichtmaken. Uiteraard tegen een vooraf
overeengekomen prijs of uurtarief. Dit bedrag gaat naar de stuurgroep Fondsenwerving. Voor info kunt u
contact opnemen met D. Olde, tel. 638569 of D. Starke, tel. 614568.
Dankdag 2014: woensdag 5 nov. Op deze dag worden leden van onze kerkelijke gemeente van 80 jaar en
ouder en chronisch zieken bezocht en wordt hen een bijbels dagboek en een fruitbakje aangeboden. Dit
betekend, dat er vele attenties worden rondgebracht, daarvoor vragen wij uw medewerking om ons hierbij te
helpen. De attenties kunt u afhalen op woensdag 5 nov. tussen 9.00 uur en 12.00 uur in de consistorie van de
Van Dedemkerk. Vele handen maken licht werk.
Mantelzorg: “Dag van de mantelzorg” 9 nov. Ook dit jaar schenken we weer aandacht aan de dag van de
mantelzorg. Daarom staan er op zondag 9 november weer rozen in de Van Dedemkerk klaar, die u kunt
meenemen voor een mantelzorger. Kent u een mantelzorger bij u in de straat, buurt of familie, ook al is deze
niet kerk gebonden, geef ze een roos. Want mantelzorgers verdienen onze aandacht, dank en bemoediging!!
Diaconaal platform: Woensdag 12 Nov is er een bijeenkomst van het Diaconaal platform in de Antenne,
Mirjam Kremer (Fikara)verteld over haar werk als bewindvoerder en budgetcoach. Willem Potkamp (DPH
werkgroep zorg & welzijn) vertelt over de gevolgen van de invoering van de participatiewet(treedt 1 jan 2015
in werking)Inloop vanaf 19.30 uur aanvang 20.00 uur afsluiting 22.00 uur, leiding deze avond Ineke van der
Logt.

