Zondag 9 november 2014
Opbrengst gezamenlijke collecten:
2 nov. : Kerk & Samenleving / Pastor Thomas Schoolfonds India € 584,77. Plaatselijk Kerkelijk Werk €
542,97 Collecte 16 nov.: De folder, die u bij binnenkomst hebt gekregen, is voor de collecte van volgende
week zondag voor het Binnenlands Diaconaat. Het Jeugddorp De Glind van de Rudolphstichting staat hierbij
centraal. Van harte aanbevolen.
Dopen: De eerstvolgende keer ,dat er gedoopt wordt in de Antenne is zondag 30 november. Wil je laten
dopen, neem dan even contact op met ds. Bart Breunesse.
Yentil: Woensdag 12 nov. om 20.00 uur is er een Yentilavond in De Antenne. Deze avond is in de sfeer van
Taizé. Nemen jullie een tijdschrift mee? Belangstellenden zijn ook van harte welkom!
Rock Solid: Komende maandag komt Rock Solid (12-13) weer bij elkaar in het Kruispunt. Ben jij er ook?
Onderschooltijd: a.s. woensdagmorgen 12 nov. vanaf 10.00 uur o.l.v. ds.J.van Dijk bij Gerke Klein
Kranenburg, de Aak 58.
Gemeenteavond DE HOOGSTE PRIORITEIT: Op woensdag 26 nov. wordt er 's avonds vanaf half 8 in de
Antenne weer een gemeenteavond gehouden. Alle gemeenteleden worden opgeroepen deze avond te
bezoeken. De kerkenraad wil graag van de gemeenteleden horen of we op de goede weg zitten en wat het
aller belangrijkste is, wat er het komende jaar gerealiseerd moet worden.
Avond over het gebed: Op dinsdagavond 18 nov. is er in de Antenne een avond over 'bidden'. Wat doen we
in de kerkdienst en thuis, als we woorden tot God spreken? Hoe spreek je God aan en waar dienen gebeden
voor. Graag even opgeven bij ds. Bart Breunesse.
PRAISEDIENST 16 november: De “Jongeren Band Bergentheim” (JOBB) stuurde ons hun repertoire van
opwekkings-liederen en samen met de Ontmoetingsgroep hebben we er een bijzonder geheel van gemaakt
met als elementen: Aanbidding, Bezinning en Lofprijzing. JOBB zingt samen met ons bekende liederen uit
Opwekking. De korte meditatie wordt verzorgd door ds.J.van Dijk. We beginnen om 19.00 uur in de Antenne,
maar JOBB zingt ook al voor aanvang van de Praisedienst. U/jij bent van harte welkom!.
Bijbelkring: We behandelen dit seizoen gelijkenissen onder het thema “Adembenemend”. Donderdag 13 nov.
vanaf 10.00 uur in zaal 1 van de Fontein o.l.v.ds.J.van Dijk.
Fruitbakjes: De fruitbakjes zijn afgeleverd echter de Bijbelse dagboekjes waren er niet bij. Verzoek aan de
bezorgers: Wilt u alstublieft de boekjes naleveren. We zetten vanaf zondag 9 nov. in De Antenne en in De
Fontein een doos met boekjes neer. Mocht u absoluut niet in de gelegenheid zijn om boekjes na te brengen
(ze kunnen eventueel gewoon in de brievenbus worden gedaan), wilt u dan de namen en adressen doorgeven
aan Dini van der Hoek tel. 615170 of via dini@vanderhoekies.nl. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
De werkgroep fruitbakjes.
Open kring. a.s. dinsdag 11 nov. gaan we verder met de z.g. “Open kring”. Morgenbijeenkomst v.a. 9.30
uur, Avondbijeenkomst v.a. 20.00 uur beide in de Antenne.
Solid Friends: Ben je 14 of 15 , dan is er Solid Friends voor jou. We komen bij elkaar op 19,26 nov. en 3,10
december in de kleine zaal van de Fontein. Wij hebben er zin in. Kom jij ook?
Wat geloven we in Gods naam? of „Wat geloven ze in de kerk in Gods naam?” Dan is het misschien
leuk om te weten, dat we in november een cursus van 4 avonden willen aanbieden over de “basics” van het
christelijke geloof. Samen met andere 30-tigers en 40-tigers willen we nadenken over de inhoud van het
christelijke geloof. De avonden zijn: 17, 24 nov. en 1,8 dec.. Aanmelden kan bij
ds. Karsten van Staveren of Jasper Vrieling.

Belijdeniscatechese: Ben je op zoek naar verdieping over wat het geloof inhoudt, dan ben je van harte
uitgenodigd om aan te schuiven bij de belijdenis catechese. We komen weer bij elkaar op 14 november om
20:00 in de Fontein.
Kerst oan de Voart: Een laatste oproep! Dringend mensen nodig, anders blijft het bij een kerststal.
Wie doet er mee met het verbeelden van het kerstevangelie tijdens de kerstmarkt op vrijdagavond 12 en
zaterdagmiddag-avond 13 december? Het is leuk om samen te doen en we brengen op een aansprekende
manier het geboorteverhaal van Jezus. Wanneer je alleen een bepaald dagdeel kan is dit ook prima. Vooral
mannen gevraagd!!!! Doe je ook mee? dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl
16+ Gespreksgroep: Kom je ook! Het gaat over jouw leven, jouw leven met God en de kerk, etc. Het zijn
altijd gezellige en interessante avonden. Wanneer? 10 nov.; Waar? De Antenne; Hoe laat? 19.00 uur.
Brongroep: Dinsdagavond 11 nov. komen we weer om 20:00 uur bij elkaar in de consistorie van de Van
Dedemkerk. Met elkaar zullen we ons laten uitdagen door één van de gelijkenissen van Jezus.
Bijbelstudie: ds. Karsten van Staveren: Donderdag 13 nov. komen we om 9:45 weer bij elkaar in de
consistorie van de Van Dedemkerk. We zullen met elkaar nadenken over de vraag op wie we lijken.
Amerikaans Buffet wijk zuid- oost, sectie 3: Vrijdag 14 november a.s. gaan we om 18.00 uur met elkaar
eten in het Kruispunt. Wanneer je je nog niet hebt opgegeven, is dat geen probleem, het kan nog.
dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl
Eten Wijk Zuidwest: De beste gesprekken over God en het leven heb je aan tafel of in de keuken. Wie
schuift er aan bij onze meebreng maaltijd van Wijk Zuid West? 12 nov. kunnen we weer proeven van
andermans- en een beetje van eigen kookkunsten. 18:30 uur in de Fontein. U kunt zich aanmelden bij Gerda
Hofman (0523616814) of ds. Karsten van Staveren (dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl, 0523612425)
“Ontmoet elkaar eens anders”: Vrijdag 14 nov. in De Fontein van 16.00-20.30 uur. De bestellijsten voor
erwtensoep/ worsten en voor oliebollen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde doos. Deze doos staat in
De Antenne en in De Fontein. Het kan nog t/m maandag
10 nov. voor de erwtensoep/worst. Voor de oliebollen t/m woensdag 12 nov. Er zijn nog weinig aanmeldingen
binnen gekomen voor de verkoop van zelfgemaakte spulletjes, eigengebakken producten, ingemaakte
producten, zoals jam, fruitdrank enz. Meld je aan, het kan nog steeds! Voor het helpen van 16.00-20.30 uur
zijn we ook nog wat mensen nodig. Opgeven bij Martha Prins, martha.prins@live.nl of
tel.nr 616205. Een workshop geven in de periode januari t/m april 2015, naar eigen inzicht in te vullen, geef
je op bij Johannes Ballast (jballast@major-equipment.com). Wil je deelnemen aan een workshop, kom naar
de Fontein op 14 nov. 16.00-20.30 uur. Drie uitdagende en welsprekende activiteiten staan op het
programma: met elkaar een schilderij maken, schilderij verloting en een bakwedstrijd voor jongeren en
volwassenen. (zie ook flyer in Samenspraak). Laat u informeren over het goede werk van Pastor Thomas,
door Herman v.d. Vegt en Jan Pelgröm. Zie ook www.pkn-dedemsvaart.nl en/of voor
www.pastorthomasfonds.nl. De opbrengst van deze dag gaat naar het Pastor Thomas Schoolfonds India.
Vergeet u ook de Voedselbank niet, op de flyer staan de gevraagde producten, die u (1 of meer) kunt
meenemen. Vergeet ook de lege flessen ,die al gespaard zijn niet.
Mantelzorg: “Dag van de mantelzorg” 9 nov. Ook dit jaar schenken we weer aandacht aan de dag van de
mantelzorg. Daarom staan er op zondag 9 november weer rozen in de Van Dedemkerk klaar, die u kunt
meenemen voor een mantelzorger. Kent u een mantelzorger bij u in de straat, buurt of familie, ook al is deze
niet kerk gebonden, geef ze een roos. Want mantelzorgers verdienen onze aandacht, dank en bemoediging!!
Diaconaal platform: Woensdag 12 nov is er een bijeenkomst van het Diaconaal platform in de Antenne,
Mirjam Kremer (Fikara)vertelt over haar werk als bewindvoerder en budgetcoach. Willem Potkamp (DPH
werkgroep zorg & welzijn) vertelt over de gevolgen van de invoering van de participatiewet(treedt 1 jan 2015
in werking)
Inloop vanaf 19.30 uur aanvang 20.00 uur afsluiting 22.00 uur, leiding deze avond Ineke van der Logt.
Inpakkers gevraagd voor (kerst)pakketten: Werkgroep Hongarije is alweer gevraagd om
voedsel(kerst)pakketten te gaan inpakken voor Vidotrans-HTG in Heerenveen. Hiermee spekken we de kas
van de werkgroep. Wie kan ons helpen op: zaterdag 29 nov. Wij vertrekken om 08.00 uur vanaf de Van
Dedemkerk, Hoofdvaart 5. Met ongeveer 25 personen kunnen we rond de middag gereed zijn. Heeft U zin
om ons te helpen? U kunt zich opgeven bij Cobi van Leussen tel. 0523-612381/06-22662367 of mail
naar werkgroephongarije@planet.nl

