Zondag 7 oktober 2012
Zorgcentrum Avondlicht: Naast de gebruikelijke weeksluiting op zaterdagavond (19.00 uur) is er deze zondag om
10.00 uur een Avondmaalsviering in De Meent. Allen welkom!
Vorming & Toerusting m.b.t.Kerk & Israël: Vandaag is het Israëlzondag. Ter gelegenheid daarvan worden er
Kerk&Israël Onderweg magazines aangeboden (Van Dedemkerk) of liggen er exemplaren op de stoelen (De
Antenne). Ook liggen er in de hallen van de Van Dedemkerk of op de tafel in De Antenne enkele NES AMMIM
magazines om mee te nemen. Lezenswaardige bladen met inhoud. In Kerk&Israël Onderweg o.a. een interview met
Huub Oosterhuis.
Onder schooltijd: We beginnen woensdag 10 oktober weer met Onder Schooltijd. Een keer per maand komen we
een woensdagmorgen bij elkaar en praten o.l.v. ds. J.van Dijk over alles wat ons bezighoudt rondom geloof en
leven. We beginnen deze keer om 9.00 uur met een ontbijt in de Fontein.
Opbrengst Kindercollecte: Afgelopen periode 6 mei tot en met 23 september hebben de kinderen in beide kerken
in de morgendiensten gespaard voor Onderwijs voor Maasaï nomadenkinderen. Naast de gebruikelijke
kindercollecte is er in deze periode ook twee keer deurcollecte, namelijk die van de diensten op 3 juni en 2
september, bestemd geweest voor het kinderdoel. De totale opbrengst van de kindercollecte kwam hierdoor op €
1197,73, alle kinderen worden heel erg bedankt! Vanaf 30 september tot en met 30 december, is de kindercollecte
bestemd voor Stichting Om-Arm Afrika.
Collecte Werelddiaconaat: In Zuid-Sudan moet vrijwel alles, na een lange onafhankelijkheidsstrijd, opnieuw
worden opgebouwd. De Episcopale Kerk richt zich op het bouwen van scholen, verzorgen van lesmaterialen en het
toerusten van leraren die vaak niet voldoende zijn opgeleid. Kerk in Actie steunt dit werk van de Episcopale Kerk
en andere partnerorganisaties in Zuid-Sudan van harte, zodat het land opgebouwd kan worden en kinderen een
goede toekomst tegemoet gaan. De collectes Kerk en Samenleving zijn vandaag bestemd voor dit belangrijke werk.
Uitnodiging gemeenteavond: De kerkenraden van de Geref. Kerk en de Herv. Gemeente nodigen u allen van harte
uit voor de gemeenteavond van woensdag 10 oktober a.s. in de Antenne om 20.00 uur. De koffie staat klaar om
19.30 uur. Op de kerkenraadsdag van 22 september jl. hebben we als kerkenraden gesproken over de toekomst van
onze kerk. Welke belangrijke thema’s liggen er, hoe maken we de keuzes. Met de federatie in zicht willen we u als
gemeente meenemen bij de te nemen stappen en vernemen we hoe u denkt over het beleidsplan. We rekenen op een
grote opkomst. Dus graag tot ziens op 10 oktober.
Woensdag 10 okt. Yentilavond: Om kwart voor 8 staat de koffie/thee klaar. Het wordt een actieve avond, zie je
mail voor verdere info. Wil je kennis maken met Yentil? welkom! maar neem dan even contact op met Kunny (tel.
614372) of Dineke (tel. 614357)
Anders Kerken: Volgende week zondag 14 oktober is er weer een Anders Kerken dienst. Vanaf 10.00 uur staat er
koffie, thee en limonade klaar en om 10.30 uur begint de dienst. Het thema van deze dienst is: Waar gaat het nou
eigenlijk om? Samen met Ds. Huiskamp gaat we nadenken over dit onderwerp. De muzikale ondersteuning wordt
natuurlijk verzorgt door onze eigen EPN band.
20+ middag: Zondag 14 oktober aansluitend aan de Anders Kerkendienst willen we een 20+ middag organiseren.
Het is de bedoeling dat we samen lunchen en daarna doorpraten o.l.v. ds. Huiskamp over het thema “Waar gaat het
nou eigenlijk om”. 20+ is een ruim begrip dus wees welkom. Graag wel even opgeven bij Marcel van Dijk,
mevdijk@gmail.com of bij Diana Breukelman, josbreukelman@home.nl, zodat we genoeg broodjes hebben.

Kinderoppas kan geregeld worden; dit ook graag even doorgeven. We willen uiterlijk om 14.00 uur stoppen. Graag
tot dan! Commissie Kerk en Jeugd en het Jeugdteam.
Catechese/ gespreksgroep: Een nieuw seizoen voor de catechese. Ook dit jaar houden we weer een inschrijfavond
voor de jongeren van 12 jaar tot en met 16 jaar. Deze avond is op donderdag 18 oktober van 18.30 uur tot 20.00 uur,
in de Antenne.
Op maandag komt 16+ bij elkaar om 19.00 uur in de Antenne. Het is al een leuke groep, maar er kunnen er nog
meer bij. Hartelijk welkom! De bedoeling is om nog een groep te starten voor jongeren die al belijdenis hebben
gedaan, rond de 20 jaar zijn, en die op maandag niet kunnen. We zullen één keer in de twee weken op
donderdagavond bij elkaar komen. Voor informatie kun je terecht bij ds. Bart Breunesse, 0523234818 of
bg.breunesse@gmail.com
De Afrikaloop: (Andreas Manna St. – Hoogeveen) doet Dedemsvaart aan. De Antenne zal ontvangst- c.q.
vertrekruimte zijn op de 1e c.q. 2e wandeldag. De Stichting zoekt gastgezinnen voor één nacht (van 20 op 21
oktober 2012), die één of meerdere wandelaar(s) ’s middags (20 okt.) na hun aankomst in De Antenne willen
ophalen, ze een douche, warme maaltijd, slaapplaats, ontbijt en lunchpakket voor onderweg willen aanbieden en ze
’s morgens (21 okt.) rond 08.00 uur willen afzetten bij De Antenne. Aanmelden via: scriba.vandedemkerk@pkndedemsvaart.nl of scriba.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl Meer info: De Samenspraak of www.pkn-dedemsvaart.nl
De Antenne:
Collecteopbrengsten 30-09: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 351,30 - Kerk en Samenleving: € 280,96.
Liturgie Antenne. Er is weer een email-adres beschikbaar voor het downloaden van de liturgie van de eredienst
welke in gebouw 'De Antenne' wordt gehouden. U kunt hiervoor inloggen bij: liturgieantenne@gmail.com . Het
wachtwoord is: liturgie.
Van Dedemkerk:
Collecteopbrengst 30-09: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 233.90 - Kerk en Samenleving/Diaconie: €.215,86
opendeurdienst 23-09 € 135,15
Voor de kerkenraadsleden (uitgezonderd het moderamen) ligt een enveloppe in de consistorie. Wilt u deze
meenemen ? Wijkteams: De Wijkteams Oost en West komen maandag 8 oktober vanaf 20.00 uur bijeen in zaal 1
van de Fontein. We richten ons op een stukje Toerusting en nemen al vast een kijkje vooruit in de winter en verder.
Brongroep: Dinsdag 9 oktober van 19.30 – 21.30 uur Brongroep in de Fontein. Iedereen welkom!
Jubileum ds. Pap: Afgelopen zondag 30 september heeft een afvaardiging van de kerkenraad de jubileumdienst
van ds. Pap in Vollenhove bezocht. Deze dienst was ter ere van zijn 25 jarig jubileum als predikant. U ontvangt
allen de hartelijke groeten van ds. Pap en zijn vrouw Thea. Mocht u hem hiermee nog willen feliciteren dan is dit
zijn adres:
fam. H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 8326 AD St. Jansklooster.

