Zondag 5 oktober 2014
Dopen: Vandaag, zondag 5 oktober, wordt Dex Bradly Eilert, De Magnolia 41, 7701 VS Dedemsvaart, in de Van Dedemkerk
gedoopt.
Van Dedem Marke: Naast de weeksluiting op zaterdagavond (aanvang 19.00 uur) is er zondag 12 oktober (aanvang 10.00
uur) een avondmaalsviering in De Meent. Allen welkom.
Opbrengst gezamenlijke collecten:
28 september 2014 : Kerk & Samenleving / Noodhulp vluchtelingen Syrië en Irak € 617,04
Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 697,72
De kindercollecte van het 3e kwartaal voor Kinderen van de Voedselbank in Hardenberg, Ommen en Dedemsvaart heeft
€190,69 opgebracht.
Ontmoetingsgroep: Op maandag 6 oktober o.l.v. ds. J. van Dijk vanaf 20.15 uur in zaal 2 van de Fontein.
Verzoekplatenprogramma: Dinsdagmorgen a.s. vanaf 10.30 uur wordt weer het maandelijks verzoekplatenprogramma
voor de luisteraars van de kerkomroep en kerktelefoon uitgezonden. Het word ditmaal gepresenteerd door Ben Harms en de
techniek verzorgd door Gerrit van de Beld. Verzoekjes een felicitatie of zomaar een groet voor de maand november kunnen
weer worden aangevraagd bij Janny Prinsen Hoofdvaart 5a schriftelijk of per e-mail aartprinsen@hotmail.com - tel : 612 644.
Brongroep ds. Karsten van Staveren: Dinsdag 7 oktober komen we weer bij elkaar om na te denken over de gelijkenissen
van Jezus om 20.00 uur in de consistorie van de Van Dedem kerk
Onder schooltijd: Op woensdag 8 oktober komen we o.l.v. ds. J.van Dijk vanaf 10.00 uur bij elkaar bij Nelly Hilberink,
Zwiersstraat 52.
Yentil: Anders dan vermeld in de Samenspraak gaat de avond in de evangelische boekhandel niet door. Wij komen nu bij
elkaar woensdag 8 oktober om 20.00 uur in de Antenne. Het wordt een geïmproviseerde avond in verband met de korte
voorbereidingstijd. We hopen op een fijne avond. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Superkorte klus zoekt vrijwilliger(s): wie wil(len) zich inzetten voor de Afrikaloop door koffie /thee te schenken aan
wandelaars die hieraan meedoen? De wandelaars komen op 11 oktober tussen 13.30-17.30 uur aan in De Antenne en
vertrekken de volgende ochtend tussen 08.00-09.00 uur vanuit De Fontein. Aanmelden of informatie: Evelien Schreiber,
scriba.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl.
Heilig Avondmaal: Zondag 12 oktober is er in de Antenne een zittende viering van Schrift en Tafel en in de Van Dedemkerk
een lopende viering. De viering ’s avonds in de Fontein is een zittende viering.
Liedboekavond: De Cantorij van de Protestantse gemeente Dedemsvaart organiseert op woensdag 15 oktober haar tweede
Liedboekavond in “De Antenne” aan de Wilhelminastraat. Na veertig jaar werd dit liedboek vorig jaar geïntroduceerd in de
kerken. Meer dan duizend liederen zijn er in te vinden. Overal in den lande worden nog steeds Liedboekavonden gehouden.
Binnenkort dus ook weer in Dedemsvaart. De avond begint om 20.00 uur en zal ongeveer een uur duren. In dat uur zingt de
Cantorij met belangstellenden vijftien nummers. Ook worden er in mum van tijd enkele nummers samen vierstemmig
ingestudeerd. Iedereen is van harte welkom op deze avond, de deuren van “De Antenne” staan letterlijk open. Kosten zijn er
niet, alle liederen worden gepresenteerd met behulp van de beamer.
Kindernevendienst: Hallo jongens en meisjes van de basisschool( groep 1 t/m 6)Op zondag 26 oktober is er een werkdienst.
we gaan dan de hele dienst knutselen in de Van Dedemkerk en in de Antenne. Kom jij ook?
Bijbelkwis: Als werkgroep van het Ned. Bijbel Genootschap organiseren wij op woensdag 29 oktober ’s avonds weer de
traditionele Bijbelkwis in de Van Dedem Marke. Vier teams, elk bestaande uit gemeenteleden van de Antenne, de Van
Dedemkerk, de Immanuëlkerk, de Lichtbron GKV Balkbrug en PKN Balkbrug zullen de strijd met elkaar aan gaan. Ook het
publiek mag meekwissen voor een leuke prijs. We zijn dringend op zoek naar gemeenteleden die mee willen doen in een
team. Voor de Antenne graag z.s.m. opgeven bij Anneke Lei, anneke.lei@ziggo.nl, tel.852175 en voor de Van Dedemkerk bij
ds. J.van Dijk, dsjvandijk@pkn-dedemsvaart.nl, tel.617345.
Belijdeniscatechese: Zou je willen weten waar het geloof om gaat? Wil je een keer doorpraten over de thema’s van het
L/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? Meldt je dan aan voor de belijdenis catechese. De eerste avond is op vrijdag 31 Oktober.
We zullen één keer in de twee weken bij elkaar komen. Aanmelden kan bij ds. Karsten van Staveren.

Wat geloven we in Gods naam? Misschien heb je wel eens afgevraagd: „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 30tigers en 40tigers willen we nadenken over de
inhoudt van het christelijke geloof. De avonden zijn: 11, 18, 25 november en 2 december. Aanmelden kan bij ds. Karsten van
Staveren of Jasper Vrieling.
App: Sinds kort beschikt onze gemeente over een app. Via deze app kan onder meer informatie worden verkregen over onze
gemeente, de kerkgebouwen en over activiteiten die gaan plaatsvinden. Verder is er een link naar de website. De app is te
downloaden voor ios en android in de app- of playstore. Hiervoor ‘protestant’ intypen; de rest spreekt voor zich.
Afwezigheid ds. Karsten van Staveren: Van 11 tot en met 19 oktober zal ds. Karsten van Staveren niet aanwezig zijn. In het
geval van dringende pastorale bijstand kunt u zich wenden tot één van de andere aanwezige predikanten.
Permanente Educatie: In het kader van de Permanente educatie voor kerkelijk werkers en predikanten ben ik op 6 en 7
oktober intern in het Dienstencentrum van de PKN in Utrecht. Indien nodig kunt u een beroep doen op de collega’s. ds. Bart
Breunesse
Lectoren: Sinds zondag 14 september wordt er in de" van Dedemkerk" ook gewerkt met Lectoren. Tot nu toe hebben zich
een aantal mensen opgegeven om tijdens ochtenddiensten de schriflezing te verzorgen. Maar we zijn nog steeds op zoek
naar mensen die hier ook graag hun medewerking aan zouden willen verlenen. Dus lijkt het u/jou leuk om ook eens de
schriftlezing te verzorgen kunt u zich melden bij de Taakgroep Vieren: vieren@pkn-dedemsvaart.nl

