Zondag 3 november 2013
Geboren: Op 23 oktober is Rozemarijn geboren. Zij is de dochter van Patrick en Gerjanne Wolters en zusje van
Antwan. Zij wonden aan de van Barneveldstraat 22, 7701 XG Dedemsvaart. We wensen vader, moeder, Antwan en
Rozemarijn samen veel geluk.
Fruitpluk: Hierbij een bedankje voor alle plukkers/sters voor hun inzet van de afgelopen weken tijdens de fruitpluk
bij de familie Balk in Kraggenburg. Deze familie was weer erg blij met de inzet van de mensen uit Dedemsvaart en
ook van hen komt een bedankje. Er is weer een heel mooi bedrag bij elkaar geplukt nl. € 1630,00. De stuurgroep
Fondsenwerving kan dit bedrag tegemoet zien. Nogmaals bedankt. Marry Brand.
Eigenwijzzdienst. Vanmiddag is er weer een Eigenwijzzdienst. In deze ‘Snertdienst’ wordt het verhaal over de
soepsteen verteld. Wie het verhaal kent weet dat het gaat over samen de schouders eronder te zetten, genieten van
het goede en positief naar de toekomst kijken. Meer weten over deze bijzondere soepsteen? Kom gezellig met het
hele gezin naar deze ‘Snertdienst’, we beginnen om 16.30 uur in De Antenne. Na de dienst gaan we samen snert
eten en voor de kinderen is er natuurlijk ook iets lekkers! Voorganger in deze dienst is ds. Schut uit Haren en de
muzikale begeleiding wordt verleend door Rejoice uit Hoogeveen.
Rondbrengers fruitbakjes gezocht! De gezamenlijke diaconieën bieden de chronisch zieken en leden van 80 jaar
en ouder een fruitbakje met een dagboek aan. Dit gebeurt op Dankdag, 6 november. Maar, deze attentie komt niet
vanzelf bij de mensen! Kom woensdag 6 november tussen 9.00 en 12.00 uur (of 5 november tussen 15.00 en 19.30
uur) in de consistorie van de Van Dedemkerk en neem een aantal fruitbakjes mee en breng deze rond. Beloning: een
blij gezicht, dankbaarheid!
Helpende handen gevraagd (tijden in overleg) voor vrijdag 15 november ‘Ontmoet elkaar eens anders dag’,16.0020.30 uur, voor de verkoop van de eigen gebakken oliebollen, voor het maken van foto’s, voor het aanbieden van
koffie/thee, voor de verkoop van zelfgemaakte lekkernijen, voor de verkoop van (zelfgemaakte) spullen. Alles ten
bate van de Minke Stichting. Opgeven bij Martha Prins, martha.prins@live.nl of tel. 616205.
Oproep: Als u iets over hebt gehouden van de oogst van dit jaar, zoals appels, peren, noten of groenten en u wilt dit
wel missen, zou u dit dan op dinsdag 5 november naar het Kruispunt bij de van Dedemkerk willen brengen? Tijdens
de Dankdagdienst op woensdagavond 6 november zijn uw producten dan terug te zien op de viertafel in de van
Dedemkerk. Hartelijk dank!
Verzoekplatenprogramma: Dinsdagmorgen vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor de luisteraars van de kerkomroep. Het wordt deze week gepresenteerd door Renske
Bakker. Verzoekjes, zomaar een groet of schouderklopje voor de maand december kunnen worden aangevraagd bij
Janny Prinsen, tel. 612644.
Open kring: Vorig seizoen zijn we met een groep gemeenteleden de korte verhalen van Nico ter Linden gaan
lezen. Velen van de groep hebben aangegeven dit seizoen in deze lijn verder te willen gaan. Wat we precies gaan
doen, beslissen we met elkaar, maar hierbij volgen 3 keuzes waar we over na kunnen denken: a) Verder gaan met
het lezen en bespreken van verhalen van Nico ter Linden; b) Het boek van zijn broer, Carel ter Linden, “wat doe ik
hier in godsnaam”, lezen en bespreken of c) Het boek van Klaas Hendrikse, “geloven in een God die niet bestaat”,
lezen en bespreken. Misschien wilt u daar dit seizoen ook bij zijn. Dat kan als de groep daarmee niet groter wordt

dan 15 personen. De eerste bijeenkomst is op 12 november a.s. in de Antenne van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur.
Opgave bij ds. Gerrit Huiskamp, tel. 616557 of email: dsgbhuiskamp@pkn-dedemsvaart.nl.
Ontmoetingsgroep:
Maandag 4 november vanaf 20.15 uur komen we o.l.v. ds. J. van Dijk bijeen in zaal 2 van de Fontein.
GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Collecteopbrengst 27 oktober: Kerk en Samenleving/Nederlands Bijbelgenootschap: € 271,13; Plaatselijk
Kerkelijk Werk: € 282,32; Opendeur: € 147,07
Heilige Doop. Vanmorgen hopen we de Heilige Doop te bedienen aan Thomas Huneman, Rigel 9, Hoogeveen;
Bloem Wunderink, De Veenbies 1 en Lucas Albert Jan Jansen, Molstraat 28. In het tweede deel van de dienst horen
we het Van Dedem Kerkkoor, dat het 55-jarig jubileum viert.
GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Collecteopbrengst 27 oktober: Plaatselijk Kerkelijk Werk - Kindernevendienst: € 164,60; Plaatselijk Kerkelijk
Werk - Onderhoud gebouwen: € 142,63; Kerk en Samenleving - Bijbelgenootschap: € 212,53.
Dag van de mantelzorg: Zoals inmiddels gebruikelijk, schenken we ook dit jaar aandacht aan de dag van de
mantelzorg op 10 november. Daarom zullen er op zondag 10 november weer rozen bij de uitgang van de Antenne
staan, die u kunt meenemen voor een mantelzorger. Kent u een mantelzorger bij u in de straat, buurt of familie, ook
al is deze niet kerkgebonden, geef ze een roos. Want mantelzorgers verdienen onze aandacht, dank en
bemoediging!!
75+ verjaardagsvisite: Op donderdagmorgen 7 november a.s. worden alle gemeenteleden in de leeftijd van 75 jaar
of ouder, die in de maanden augustus, september en oktober 2013 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. Joop Moes
hoopt ook aanwezig te zijn. Bert ten Brinke zal ons voorzien van een kopje koffie of thee met wat erbij en een
borreltje of glaasje fris tot slot. Hopelijk tot dan!

