Zondag 6 oktober 2013
Toelichting kindercollecte. Het doel van de Minke Stichting is de ondersteuning van onderwijs en
onderwijsgerelateerde zaken voor kinderen, die beperkte toegang tot onderwijs hebben. Tot nu toe richten we ons
vooral op kinderen uit de omgeving van het dorp El Pital in Honduras. Meer informatie over dit project komt in De
Samenspraak van november te staan.
Leven uit de Bron. De folder Leven uit de Bron kan gebruikt worden door wekelijks de lezing voor de zondag
thuis te lezen. Leven uit de Bron stimuleert om er met elkaar over in gesprek te gaan. Mocht u deze voor thuis of
voor bijv. bijeenkomsten of vergaderingen nodig hebben, dan kunt u de folder uit de doos nemen die in de hal staat.
Rectificatie. Op het foldertje van de wijk Noord-West, sectie NW 2, is een hinderlijke fout geslopen in het
telefoonnummer van sectieleiders/ouderlingen dhr. A. Lopers en mevr. B. van den Brandhof. Er staat tel. 613557,
maar dat moet zijn 613577!
16+ gespreksgroep. Vanaf 16 jaar is er de 16+ groep, waar al een behoorlijk aantal leeftijdsgenoten aan deel
nemen! Maar, er kunnen er nog veel meer bij. We komen één keer in de twee weken bij elkaar, voor het eerst op
maandag 7 oktober om 19.00 uur in De Antenne. Meestal duurt het tot 21.00 uur.
Ontmoetingsgroep. Maandag 7 oktober komen we vanaf 20.15 uur voor de eerste keer dit seizoen bij elkaar in zaal
2 van
De Fontein. We komen de eerste maandag van elke maand bijeen. We zijn een groep dertigers met een enkele
twintiger of veertiger. Wie mee wil doen is welkom!
Wijk Zuidwest. De ontmoetingsavonden van wijk Zuidwest zullen plaatsvinden op dinsdag 8 oktober vanaf 10.00
uur in
De Antenne (vervoer wordt geregeld indien nodig), dinsdag 8 oktober vanaf 20.00 uur in De Fontein, donderdag 10
oktober vanaf 20.00 uur in De Fontein, donderdag 17 oktober vanaf 20.00 uur in De Fontein. Aanmelden bij Gerda
Hofman,
tel. 616814, of via e-mail: ggho@home.nl.
22+ groep. Wil je graag ook eens met leeftijdsgenoten in gesprek en contact komen, en op een ontspannen manier
met elkaar spreken over wat je bezig houdt, over geloof en twijfel, over God en je werk? Of luister je liever … ook
dat is goed.
Dan ben je hartelijk welkom! We komen voor de eerste keer bij elkaar op dinsdagavond 8 oktober om 20.00 uur in
De Antenne. Voor info: bg.breunesse@gmail.com of tel. 234818.
Yentil. Op woensdag 9 oktober komt Yentil weer bij elkaar. De avond is in De Antenne en begint om 20.00 uur.
Voor deze avond hebben we Marjanne Visscher uitgenodigd om ons de fijne kneepjes van het zingen bij te brengen.
Wat natuurlijk gewoon gezellig een avondje zingen bij de piano wordt. Wat we gaan zingen is nog een verrassing.
Heb je zin om met ons mee te zingen? Gezellig! Wees welkom.
Zorgcentrum van Dedem Marke. Naast de weeksluitingen op zaterdagavond (19.00 uur), wordt er op zondag 13
oktober
om 10.00 uur een Avondmaalviering gehouden in zaal De Meent. Wees welkom!

Brongroep. We zullen voor het eerst bij elkaar komen op maandagavond 14 oktober om 20.00 uur in de kleine zaal
van
De Fontein.
Blokcatechese 12-16. De aanmeldingen van de blokcatechese zijn begonnen. Voor oktober/november bieden we
“Kiekeboe” (een kerkentocht) en “Hoe groen ben je” (over het omgaan met het milieu/schepping) aan. De leiding
zal zo spoedig mogelijk met de tieners contact opnemen.
Inpakkers gevraagd. Werkgroep Hongarije is weer gevraagd om voedselpakketten te gaan inpakken voor
Vidotrans-HTG in Heerenveen. Door omroep Max zijn 1100 pakketten gekocht en 700 pakketten door andere
verenigingen. De pakketten voor omroep Max gaan naar Moldavië en moeten voor 1 november 2013 op de plek van
bestemming zijn. Dus gaan we inpakken op zaterdag 19 oktober 2013. Wij vertrekken om 8.00 uur vanaf de Van
Dedemkerk, Hoofdvaart 5. Heeft u zin om ons te helpen? Cobi van Leussen, tel. 612381 / 06-22662367 of mail naar
werkgroephongarije@planet.nl.
Afrikaloop. Wij zijn gastgemeente voor de wandelaars die meedoen aan de Afrikaloop. Op zaterdagmiddag 19
oktober (tussen 13.30-17.30 uur) ontvangen we de wandelaars met een kop koffie/thee in De Antenne. Zij
vertrekken zondagmorgen 20 oktober (tussen 08.00-09.30 uur) vanuit De Fontein, waar ze voor vertrek een kop
koffie/thee kunnen drinken.
We zoeken gastgezinnen voor 1 nacht die één of enkele wandelaars een slaapplaats, warme maaltijd, ontbijt en
een lunchpakket voor onderweg willen bieden. U hoort van te voren wie bij u komt overnachten. Meer informatie in
De Samenspraak of op www.pkn-dedemsvaart.nl. Opgeven kan via scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl of
scriba.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl.
Evangelisatiezondag. Op 20 oktober is het evangelisatiezondag. De avonddienst in De Antenne is een zangdienst
waarbij we worden begeleid door de bekende organist Ronald Knol uit Dwingeloo, samen met Harold Kooij op de
piano. Het belooft een geweldige avond te worden. Voor deze dienst kunnen gemeenteleden verzoeknummers
opgeven. U kunt uw favoriete lied tot en met vandaag, zondag 6 oktober, doorgeven aan Ineke Oldehinkel:
inekeoldehinkel@hotmail.com.
U kunt ook een briefje met uw favoriete liederen in de postbus in de hal van de kerk deponeren. Ook graag uiterlijk
vandaag.
GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Collecteopbrengst 29 september: Plaatselijk Kerkelijk Werk: 226,17; Kerk & Samenleving/Diaconie: € 207,60.
GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Collecteopbrengst 29 september: Plaatselijk Kerkelijk Werk: 1e collecte: Erediensten € 321,55;
Plaatselijk Kerkelijk Werk: 2e collecte: Onderhoud € 232,24; Deurcollecte Kerk & Samenleving/Diaconie: €
166,54.
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 R. Buit, tel. 615742.

