Zondag 7 september 2014 (startzondag)
Startzondag. Vandaag is het Startzondag. Na de ochtenddienst zijn er diverse werkgroepen die zich presenteren, voor alle
kinderen zijn er leuke activiteiten. Ook dit jaar gaan we weer gezellig samen eten. Voor de jeugd, 12 tot en met 16 jaar, wordt
het hilarische en doldwaze spel Crazy88 georganiseerd. Sleep met jouw team de meeste punten binnen bij het doen van de
meest hilarische opdrachten. Iedereen is welkom!
Opbrengst gezamenlijke collecten:
31 augustus 2014: Plaatselijk Kerkelijk Werk/Onderhoud gebouwen: € 454,95; Kerk & Samenleving/Kinderen van de
Voedselbank Hardenberg, Ommen en Dedemsvaart: € 420,31.
Kraambezoek. Wie een kinderbijbel of boekje nodig heeft voor een kraambezoek in de wijk, kan van 8 - 27 september terecht
bij Lucy Couvée-Moes, Havikstraat 39, tel. 613512.
Yentil. Het nieuwe seizoen van Yentil starten we met een 'potluck' en wel op woensdag 10 september om 19.00 uur in
De Antenne. We gaan dan 'samen aan tafel' en iedereen zal haar culinaire gedachten om moeten zetten in daden. Neem je
ook het bijbehorende recept, in veelvoud mee? We hopen op een gezellige avond en een goed begin van het seizoen.
Nieuwe leden zijn deze avond, ook zonder culinaire voorbereiding, van harte welkom.
Startmiddag Tabitha. De startmiddag van Tabitha is op donderdag 11 september om 14.30 uur in De Fontein.
Mevrouw Wullink uit Heerde komt vertellen over en vertoont ‘Merklappen, vroeger en nu’. De middag wordt afgesloten met
gezamenlijk eten. Tabitha komt om de 14 dagen samen op donderdagmiddag van 14.30-16.30 uur. Belangstelling? Welkom!
Info: tel. 613302.
Motortoertocht. Op zondagmiddag 14 september is een motortoertocht gepland. Bij goed weer vertrekken we om 13.00 uur
vanaf De Fontein. We zullen zorgen voor een mooie afwisselende route. Als je mee wilt rijden, geef je dan uiterlijk
13 september op bij één van onderstaande adressen. Bij slecht weer wijken we uit naar zondagmiddag 21 september 2014.
Henk Zieleman, tel 614129, hzieleman@home.nl; Jan Ruitenberg, tel. 615282, janruitenberg@hotmail.com.
EigenwijzZ-dienst. All you need is God? Wie kent het niet, het tv-programma All you need is love. Een programma waar
liefde centraal staat en meestal gaat die liefde niet over rozen. In All you need is love kennen de relaties ups en downs. Maar
hoe zit dat met jouw relatie met God, wat kan God betekenen voor jou, heb je Hem alleen nodig of heb je nog meer nodig? Bij
sommigen mensen is er geen twijfel, bij die mensen speelt vooral de liefde van God een grote rol. Zoals je hebt gelezen staat
er achter All you need is God een vraagteken, zo kan je zelf invullen wat God voor je betekent. Sommige mensen hebben niet
alleen God nodig maar ook familie, vrienden en collega's. Misschien is dat bij jou ook wel zo? Ds. Karsten van Staveren gaat
hier verder op in tijdens de dienst die start om 19.00 in De Antenne. De groep Joy uit Den Ham zal de dienst muzikaal
begeleiden. We zien je graag terug in deze eerste EigenwijzZ-dienst van het nieuwe seizoen op zondag 14 september.
Bijbelkring ds. Karsten van Staveren. Vanaf donderdag 18 september komen we weer bij elkaar in de consistorie van de
Van Dedemkerk om 9.45 uur om met elkaar na te denken over het thema Genade. Iedereen is van harte welkom.
Werkgroep Opendeur-en Zangdiensten. Op zondag 28 september is er om 19.00 uur een zangavond in de
Van Dedemkerk. Voorganger deze avond is ds. J. van Dijk en het thema is: Van U wil ik zingen. Het CBTB Regiokoor o.l.v.
Sienke v.d. Steege komt voor en samen met ons zingen. Ook u bent welkom in deze dienst.
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