Zondag 6 november 2011
Jeugddienst: Zondagavond 6 november is er om 19.00 uur een nieuwe jeugddienst in ‘de Antenne’
Wie kent het programma niet? X-Factor! In dit programma strijden solisten en zanggroepen om de winst. In deze dienst wordt
de X echter vervangen door een C, de C van Christen! Er is één heel belangrijk verschil: X-Factor kent slechts één winnaar,
C-Factor echter kent vele winnaars! We hebben elkaar nodig om een gemeenschap van God te zijn. C-Factor is dan ook het
thema dat centraal zal staan. Voorganger in deze dienst is dominee Estié uit Lutten en de muzikale begeleiding wordt
verzorgd door Ronald Knol.
Ontmoet elkaar eens anders: op 18 november van 16.00-20.30 uur in De Antenne. Inzameling t.g.v. de Voedselbank
Hardenberg van koffie, macaroni, pannenkoekenmix, blikgroenten, wasmiddelen en andere droge, houdbare producten. Ook:
oliebollenverkoop, presentatie en inschrijving voor Leuke workshops als schilderen, zeepkettingen maken, fotograferen en
bloemschikken en” Minute to Win it for kids” t.g.v. VLOK. Maar bovenal elkaar ontmoeten onder het genot van een (gratis) kop
koffie, thee of limonade. Meer info in De Samenspraak.
Mantelzorg: 10 november is de “Dag van de mantelzorg”. Ook dit jaar willen we als kerken weer onze aandacht besteden aan
de dag van de mantelzorg. Een mantelzorger is iemand, die langdurig zorg draagt voor een ziek medemens, zoals partner,
kind, ouder of een familielid, buur of kennis. Op zondag 6 november staan er in beide kerken weer rozen klaar, die na afloop
van de dienst door U meegenomen mogen worden om die te bezorgen bij een mantelzorger. Als dank en ter bemoediging,
zodat zij niet worden vergeten. De gezamenlijke diaconieën.
Zendingsdienst: In de gezamenlijke zendingsdienst op zondagmorgen 13 november in het Kerkelijk Centrum “De Antenne”
gaat ds. G. van Rheenen voor.” In deze dienst zingt Gospelband “Sinjael” uit Donkerbroek eigen liederen, en zij begeleiden de
samenzang. De zendingsdienst begint om 9.30 uur en heeft als thema: “Geef met liefde.
Catechisatie: De catechisatiegroep 16+ o.l.v. ds J.van Meerveld dinsdagavond van 19.00 – 19.30 uur in De Antenne.
Maandag van 19.00-19.45 uur komt de groep o.l.v. ds.J.van Dijk weer bij elkaar in zaal 2 van de Fontein.
Colors of Jennie: In De Antenne is de komende maanden werk te zien van Jennie Altena. Het liefst schildert zij bloemen en
stillevens. Zij volgt al vele jaren schilderles bij Leonarda van Eijk in Huize Groot Landzicht. Zij is begonnen met acrylverf, maar
werkt nu toch liever met olieverf, daarmee kan ze fijner werken. Uw reacties kunt u opschrijven in het boekje dat in de
koffiekamer ligt.
Collecte Binnenlands Diaconaat, vandaag, 2e collecte: “Dat je geen dak boven je hoofd hebt, is het allerergste nog niet. Het
sociale isolement is het, daar ga je aan kapot”. Daklozen hebben pech, zijn psychisch ziek of maakten een verkeerde keuze.
Kerk in Actie ondersteunt allerlei initiatieven om daklozen te helpen. Bijvoorbeeld inloophuizen, opvang voor mensen die uit
huis gezet zijn of straatpastoraat voor dak- en thuislozen, opdat de daklozen weer aansluiting vinden bij de maatschappij.
Laten we hen weer hoop geven op een gewoon leven, op een betere toekomst.
Correctie van Nieuwsbrief 30 oktober: De kindercollecte in beide kerken voor het doel “vakantieweken voor vluchtelingen”
heeft na verdubbeling 489,00 euro opgebracht.
Muziekprogramma: Dinsdagmorgen 8 nov. vanaf half elf draait weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma voor de
luisteraars van kerktelefoon en de kerkomroep. Het is een herhaling omdat door een storing de uitzending niet is
overgekomen. Het wordt deze keer gepresenteerd door Tieme Bokxem. Verzoekjes hiervoor kunnen worden aangevraagd
voor de 15e van de maand bij Janny Prinsen, tel. 612644.
Fonteindienst: Vanavond gaan we in de Fonteindienst de zondagen 5 en 6 van de Catechismus centraal stellen.
Na
zondag 1 en het inzicht in de staat van onze ellende richten we ons nu op de verlossing. Voorlopig is het even de laatste
catechismusdienst. Mocht u ze nog eens willen nalezen, dan kunt u zondag intekenen op een lijst, die dan in de Fontein ligt.

Van Dedemkerk
Collecteopbrengsten: 30 okt. Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 317,24, Kerk en Samenleving/Diaconie: € 350,52

Kerk voor de Toekomst: Maandagavond vanaf 20.15 uur komen we bijeen in zaal 2 van de Fontein.
Onder schooltijd: Woensdag 9 november vanaf 10.00 uur bij Aly Hullegie, de Aak 83. We bepreken o.l.v. ds.J.van Dijk dan
weer een Bijbelstudie.
De Antenne
Collecteopbrengsten: 30 okt. Plaatselijk Kerkelijk Werk € 311,- Kerk en Samenleving/NBG € 329,Fruitpluk: Al enige jaren gaan vrijwilligers fruit plukken bij de fam. Balk in Kraggenburg. Net als voorgaande jaren is er weer
voor een mooi bedrag bij elkaar geplukt. Dit jaar is dat € 1990.37.
Namens de fam. Balk en de Stuurgroep Fondsenwerving bedanken wij heel hartelijk al onze plukkers en pluksters.

