Samen gemeente
Zorgcentrum Avondlicht: In de “Meent” is er deze ochtend om 10.00 uur de Avondmaalsviering. Allen hartelijk
welkom.
Interkerkelijke koffieochtend: Graag nodigen wij u/jou uit voor de interkerkelijke koffieochtend voor vrouwen op
woensdag 12 oktober aanstaande. De ochtend wordt gehouden in de Chr. Ger. Kerk te Dedemsvaart. We beginnen
om 9.15 uur, maar vanaf 9.00 uur staat de koffie klaar. Thea Westerbeek, journaliste en bekend van de” Elisabeth”
en haar columns in de “Eva”, zal deze morgen spreken over het thema “Onbezorgd leven”. De toegang is gratis,
maar er wordt wel een collecte gehouden. Oppas voor de kleine kinderen is aanwezig. Neem gerust iemand mee, het
wordt een morgen voor 'jong en oud'. Voor verdere inlichtingen tel. 852170 ( Jacqueline Meijer) of tel. 617345(
Elsa van Dijk)
Evangelisatiezondag 16 oktober:
In de morgendienst wordt aan de hand van een aantal sketches het thema “Verdraagzaamheid” aan de orde gesteld.
Hoe kijken wij naar anderen? Hebben wij gelijk ons oordeel klaar? Wat zegt de Bijbel ons? Maar vooral wat
kunnen we van Jezus leren?
In de avonddienst: “Reach Out” uit Wierden met: ‘Songs 4 Friends’. Zie Poster in “De Samenspraak”
Door verdraagzaamheid en liefde voor de ander kun je samen werken aan een goede toekomst en een leefbare
wereld..
Werelddiaconaat: Bidden voor bruine bonen, dat deed Bartje niet, maar de vrouwen in Kongo des te meer. Voor de
oorlog leefden zij van de opbrengst van hun land, maïs en bonen bijvoorbeeld. Maar in de oorlog is alles verwoest.
Hun landbouwbedrijfjes, hun gezin, hun leven. Veel vrouwen zijn mishandeld en verkracht. SARCAF,
partnerorganisatie
van Kerk in Actie, helpt vrouwen om hun leven na de oorlog weer op te pakken, zorgt voor voldoende zaden en
helpt de vrouwen ook om hun producten op de markt te verkopen. Ook leren ze over landbouwtechniek, voeding
en gezondheid. Vandaag is de eerste collecte voor een nieuwe toekomst voor deze vrouwen en hun gezinnen.
Kerk & Israël m.b.t. Vorming & Toerusting. Het in het Vorming & Toerustingboekje vermelde programma met
Ruud Bartlema, over zijn uitleg van de Hebreeuwse letters, is niet op donderdag 27 oktober maar op zaterdag 29
oktober van 19.30 - 21.30uur. De schilderijen zijn al vanaf 30 september te bezichtigen in De Antenne.
Catechisatie: De catechisatie voor 16+ is weer begonnen. Op maandag van 19.00-19.45 uur in de Fontein o.l.v. ds. J
.van Dijk of op dinsdag van 19.00-19.45 uur in De Antenne o.l.v. ds .J. .van Meerveld. Voor de belijdenisgroep kun
je contact opnemen met ds. G. B. Huiskamp.
Catechismusdienst: Zijn wij zo verdorven, dat wij helemaal onbekwaam zijn tot iets goeds en geneigd tot elk
kwaad? Daarover ging het onder meer in Zondag 3. En wat kwamen de tongen na afloop onder de koffie in
beweging: onbekwaam tot iets goeds, geneigd tot elk kwaad. Uiteenlopende reacties, stellige reacties soms ook. Het
laatste woord is daarover nog niet gezegd. Daarom gaan we vanavond in de Fontein verder met Zondag 4. Zal het
beeld nog kantelen? Wie weet waar we uitkomen! En in welk licht kunnen/mogen we dan het Avondmaal vieren?
Belijdeniscatechese: Op 14 oktober a.s. wil ik beginnen met de belijdeniscatechisatie, 19:30 De Antenne,
Wilhelminastraat. Wees welkom! Deze groep is niet alleen bedoeld voor (jonge) mensen, die nu al een keuze

hebben gemaakt om eerste Pinksterdag 2012 belijdenis van hun geloof af te leggen in de kerk, maar is ook duidelijk
bedoeld voor alle mensen, die graag nog eens nader kennis willen maken met het christelijk geloof of met andere
geïnteresseerden willen praten over bepaalde (door de groep gekozen)onderwerpen. Ook als je met (geloofs-)vragen
zit, waar je met anderen eens over zou willen spreken, ben je bij deze groep aan het goede adres. Het is in ieder
geval óók Samen op Weg. Kennis of achtergrond niet belangrijk! Informatie bij ds. G.B. Huiskamp, tel 0523616557
of gbhuiskamp@kpnplanet.nl Hopelijk tot ziens!

Van Dedemkerk
Collecteopbrengsten: 2 okt. Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 259,44 , Kerk en Samenleving/Diaconie: € 183,66
Waarneming: In de periode van 15 oktober t/m 22 oktober is ds. J. van Meerveld niet beschikbaar. Indien pastorale
bijstand gewenst is, kan contact worden opgenomen met ds. J. van Dijk.

De Antenne
Collecteopbrengsten: 2 okt. Plaatselijk Kerkelijk Werk € 360,-- Kerk en Samenleving/Zending

€ 299,--

