Zondag 4 november 2012
Zorgcentrum Avondlicht. Zaterdag 10 november a.s. om 19.00 uur vindt de viering van DANKDAG plaats in De
Meent. Voorganger: Ds. C.A.J. van Dijk. Medewerking: Vrijwilligerskoor van Avondlicht. Allen welkom.
Maandag 5 november van 19.00-20.00 uur worden er Taizéliederen gezongen in De Antenne. Een ieder is
welkom!
BLØF dienst “Het licht tegemoet” Vanavond is er een Bløf dienst in “de Antenne”. Dominee Andries de Boer zal
voorgaan in deze “rockdienst” en wil een brug slaan tussen christelijke gelovigen en andere mensen van goede wil.
De muziek in de dienst is voor een groot gedeelte afkomstig van de nieuwe cd van Bløf, “Alles Blijft Anders” en
wordt live ten gehore gebracht door Bløf- coverband ‘Te Boven’. De zaal is open om 18.30. Entree is vrij.
Vorming en Toerusting: De eerste activiteit die we samen gaan ondernemen is het kijken naar de film:
As it is in Heaven. Het onderliggende thema is: hoe kun jij je leven veranderen? Iedereen is hartelijk welkom op
vrijdag 9 november om 19.30 uur voor een gezellig en leerzaam avondje uit in de Antenne. De koffie, een drankje
en hapje staan klaar!
Ontmoetingsgroep. Maandagavond 5 november vanaf 20.15 uur in zaal 2 van de Fontein.
Ontmoetingsdag: “Toekomst na Verlies” Wanneer je partner overlijdt, is dat een ingrijpend gebeuren. Eén ding
weet je zeker: de toekomst zal anders zijn dan voorheen toen je nog samen was. Op dinsdag 13 november is er in de
Fontein een ontmoetingsdag met als thema: Toekomst na Verlies voor gemeenteleden van onze beide kerken. Op
deze dag met lotgenoten willen wij proberen u verder te helpen. Mevr. M. Jonker-Meijer uit Ommen is die dag onze
gast. We beginnen om 10.00 uur. Rond 12.00 uur wordt u een lunch aangeboden. Om ca. 14.30 uur wordt deze
ontmoetingsdag afgesloten. U bent van harte welkom als u deze dag wilt meemaken. Neem dan even contact op met
ds. J. van Dijk, tel.617345 of dsjvandijk@pkn-dedemsvaart.nl
Ontmoet elkaar eens anders-dag: Bakt u lekkere cakes/taarten, maakt u lekkere jam/sap of ander producten en
wilt u anderen hiermee ook een smaaksensatie laten beleven? Dan zijn we op zoek naar u! Voor de “Ontmoet elkaar
eens anders- dag”. Op 16 november zijn wij op zoek naar gemeenteleden die hun eigengemaakte spullen willen
aanbieden voor de verkoop. U kunt zich aanmelden bij Martha Prins tel. 616205, mail: prinsfam@xs4all of Miranda
Soer tel. 617007 / mail: mjsoer@hotmail.com . Oproep: Wie wil ons helpen met het schenken van koffie/thee/fris
en/of bij de verkoop van producten tijdens de 'Ontmoet elkaar eens anders -dag' op vrijdag 16 november (van 16.0018.00 en van 18.00-20.30 uur) U kunt zich aanmelden bij Martha Prins, tel.: 616205/mail: prinsfam@xs4all. Alvast
bedankt!
10 November “Dag van de mantelzorg” Zoals inmiddels gebruikelijk wordt ook dit jaar in de kerk aandacht
geschonken aan de dag van de mantelzorg. Daarom zullen er op zondag 11 november weer rozen bij de uitgang van
de kerk staan, die u kunt meenemen voor een mantelzorger. Denkt u er alvast over na aan wie u een roos wilt geven
als dank of ter bemoediging voor zijn of haar werk?
Zendingsdienst. Zondagmorgen 11 november is er een gezamenlijke zendingsdienst in de Van Dedemkerk om 9.30
uur. Voorganger is ds. J. van Dijk, met muzikale medewerking van de zanggroep “Resin” uit Hooghalen. Het thema
van deze dienst is: “Jij maakt het verschil”.
Dankdag collecte: noodhulp in de Sahel. In de dankdagdienst, waarin we stilstaan bij en dankbaar zijn voor de
overvloed waarin we leven, vragen we uw hulp voor de Sahel regio. Het is een regio waar droge periodes en

regenperiodes elkaar afwisselen. Maar dit jaar is de droogte extreem en worden meer dan 16 miljoen mensen
bedreigt met een voedselcrisis. Er is een ernstig tekort aan eten, schoon water, medicijnen en latrines. Kerk in Actie
wil hulp bieden. Helpt u mee? Geef dan aan de collecte. Alvast bedankt!
Dorkas Voedselactie. Als plaatselijke PKN-kerken verlenen wij ook dit jaar medewerking aan de Dorkas
Voedselactie t.b.v. van mensen die de hulp het meest nodig hebben in Oost Europa. Op dankdag kan vanaf 9.00 uur
’s morgens, en dus ook ’s avonds vóór de kerkdienst, in de van Dedemkerk voedsel worden afgegeven. Een
voedselpakket bestaat uit artikelen zoals genoemd in de Samenspraak van november (pag. 13). U kunt meedoen
door één of meer van deze producten te kopen of door een gift te geven. De houdbaarheidsdatum moet minimaal
6 maanden na aankoop zijn.
Dankdag, woensdag 7 november. Chronisch zieken en mensen van 80 jaar en ouder krijgen van de gezamenlijke
diaconieën een fruitbakje met een dagboek aangeboden. Maar….. die komen niet zomaar bij deze mensen. Dus,
voel je geroepen, kom woensdag 7 november tussen 9.00 en 12.00 uur naar de Hervormde consistorie, neem een
aantal fruitbakjes mee en breng het rond!! Vele handen maken licht werk.
Instructieavond Groothuisbezoek. Dinsdagavond vanaf 20.00 uur is er een gezamenlijke instructieavond voor alle
medewerkers van de samen op weg Groothuisbezoeken. Deze avond is in de Antenne.
Dankdag kindermiddag. Woensdag 7 november is het weer dankdag. Zoals elk jaar willen we ook dit jaar deze
dag met de kinderen van de basisschool en hun ouders vieren. Het thema van deze middag is: Dank de Schepper.
Het is fijn om stil te staan bij de dingen waar we dankbaar voor zijn. We gaan luisteren naar een mooi verhaal met
filmpjes op een powerpoint, mooie liedje zingen en natuurlijk ook weer knutselen. Om het nog gezelliger te maken
kan je ook je vriendje of vriendinnetje meenemen. Ook ouders zijn van harte welkom. We beginnen om 14.00 uur
in het GKC en het duurt tot ca. 15.30 uur. De collecte is deze keer voor De voedselbank. Het is fijn om te delen met
mensen die het minder goed hebben als wij. Tot dan! De bid- en dankdag commissie Hervormde, Gereformeerde en
Chr. Geref. Kerk.
Catechisatie 16+ Maandag is er om 19.00 uur weer catechisatie. We gaan het hebben over: ‘waar is God in het
lijden en verdriet?’
Verzoekplatenprogramma. a.s Dinsdagmorgen om 10.30 uur draait weer het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor de luisteraars van de kerkomroep. Verzoekjes voor de volgende maand kunnen voor
de 15e van de maand worden
aangevraagd bij Janny Prinsen, tel. nr. 612644.
De Antenne
Huwelijk. Hans-Eric Kruidhof en Marlies Nuvelstijn, Jonkerswijk 27 hopen op 16 november in het huwelijk te
treden. De kerkelijke inzegening van hun huwelijk zal plaatsvinden om 11.00 uur in de St. Vituskerk te
Dedemsvaart. Naast pastoor A. Wenker zal ds. G. Huiskamp voorgaan in deze dienst. Van harte gefeliciteerd met
dit voornemen!
Inloop-uurtje. Woensdag 7 november is ds. Breunesse vanwege studie niet aanwezig tijdens het inloop-uurtje van
12.00-13.00 uur in de Antenne.
Collecteopbrengsten 28-10: Plaatselijk Kerkelijk werk: € 250,11

Kerk en Samenleving € 216,42

Van Dedemkerk Collecteopbrengsten 28-10: PKW: € 172,9 Kerk en Samenleving - NBG € 338,10
Opendeurdienst: € 274,88
Verjaarsvisite. Woensdag 7 november, Dankdag, is er ’s morgens vanaf 10.00 uur weer een verjaarsvisite voor
gemeenteleden die in september en oktober 75 jaar of ouder zijn geworden. Hartelijk welkom!

