Zondag 9 september 2012
Startzondag: Vandaag is het weer landelijke startzondag. Ook dit jaar hebben we een dienst en nadien een
programma voor een ieder bedacht. Eerdere jaren was er een aantal workshops die je kon volgen, dit jaar is er een
geheel ander programma, want we hebben een aantal spelletjes, volleyballen en andere activiteiten voor jong en oud
in het programma. Het volleybaltoernooi begint om ongeveer 12.00 uur in de tuin van de Van Dedemkerk.
Verzoekplatenprogramma. De uitzending van vorige week is wegens omstandigheden niet doorgegaan. Daarom
draait a.s. dinsdagmorgen vanaf 10.30 uur het maandelijkse verzoekplatenprogramma voor de luisteraars van de
kerkomroep. Het wordt deze keer gepresenteerd door Tieme Bokxem. Verzoekjes voor de volgende maand kunnen
voor de 15e van de maand worden aangevraagd bij Janny Prinsen, tel. 612644.
Startavond Yentil. Woensdag 12 september is de startavond van Yentil. Dit keer in de koffiekamer en we beginnen
om 19.00 uur. Deze avond zal in het teken staan van ‘Samen aan tafel’. We houden namelijk een potluck. Een
potluck is een gezamenlijke maaltijd, waarbij elke deelnemer eten meebrengt (vaak zelf bereid) en dit eten deelt met
alle andere aanwezige gasten. Dus zet je culinaire gedachten om in daden en kom gezellig bij ons ‘aan tafel’. We
hopen op een gezellige en goede start van het seizoen. Nieuwe leden zijn deze avond, ook zonder culinaire
voorbereiding, natuurlijk van harte welkom. Yentil wordt vanaf nu gehouden op iedere 2e woensdag van de maand.
Namens de stuurgroep, Hella ten Brinke, tel. 618060.
Collecte vredesdienst. Op dinsdag 25 september 2012 vertrekken Jan en Judith van Dijk uit Dedemsvaart voor
projecthulp naar Timor Indonesië. Beide zijn al zo’n 7 jaar actief bij de vereniging Wereldkinderen. De opbrengst
van de collecte van de vredesdienst van 16 september zal meegenomen worden naar Timor en besteed worden aan
een internaat met 45 gehandicapte kinderen, operaties van ernstig zieke kinderen, fysiotherapie en behandeling van
ondervoede en zieke kinderen. Van harte aanbevolen.
Hemels gelag: Zondagavond 16 september vindt er vanaf 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur in De Antenne een
bijzondere dienst plaats met als thema ‘Iedereen een tweede kans?’. Krijgt iemand die in de fout is gegaan een
tweede kans, verdient hij of zij dat, gunnen wij hem of haar dat? Er is een verrassende opstelling, er zijn momenten
voor onderlinge gedachtenwisseling, persoonlijke verhalen, stilte voor bezinning en gebeden en er is een gast aan de
‘stamtafel’: pastoor Erik Verheijen van de tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug. De muzikale omlijsting wordt
verzorgd door het duo Ruach Musterion uit Dedemsvaart. Zij zingen eigentijdse, Nederlandstalige liederen. De
algehele leiding is in handen van ds. J. van Dijk.
De Antenne
Collecteopbrengst 2 september: Kerk en Samenleving: € 184,00, Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 215,00.
Vakantie. Van 17 augustus t/m 9 september is ds. G.B. Huiskamp afwezig in verband met vakantie. Voor
dringende pastorale ondersteuning kunt u terecht bij ds. B.G. Breunesse, tel. 0523-234818.
Evangelisatie. Vanaf 1 oktober 2012 kan bankrek.nr. 650962885 niet meer gebruikt worden. Voor al uw giften of
andere donaties, kan gebruik worden gemaakt van rekeningnummer 1159265.
Bij voorbaat dank, penningmeester Evangelisatie.

Van Dedemkerk
Collecteopbrengst 2 september: Kerk en Samenleving/Educans €195,06.
Reisje Hervormde Vrouwendienst: Op donderdag 13 september 2012 is het reisje van de HVD voor de
medewerk(st)ers en hun partners. De reis gaat dit jaar naar het ‘Veenpark’ te Bargercompascuum. We vertrekken
om 9.00 uur vanaf de kerk. Bij aankomst krijgen we koffie met gebak. Er rijdt een stoomtreintje door het echte
veengebied en er vaart een turfschip van het ene dorpje naar het andere. Het lunchpakket tussen de middag wordt
verzorgd door het bestuur. Tegen vieren rijden we naar de ‘Rheezerbelten’ waar we pannenkoeken gaan eten. De
kosten zijn 35 euro p.p.
U kunt zich opgeven t/m 9 september bij Janny Naber, tel. 614996 of Henny v.d. Vegt, tel. 614616.
Start H.V.G. ‘Tabitha’. Donderdagmiddag 13 september is onze eerste middag van het seizoen 2012-2013 en van
ons mooie, gevarieerde programma is het mevrouw Geertje Westerbeek met ‘Tine van Tut’n’, die de spits afbijt.
We sluiten de middag af met een verrassingsetentje. Tabitha is een gezellige groep, die om de 14 dagen samenkomt
in De Fontein van 14.30-16.30 uur. Belangstelling? U bent van harte welkom. Voor informatie: tel. 620109 of
613738.

