Zondag 10 november 2013
Info avond Taizé : 18 nov. 19.00 uur De Antenne. Ben jij tussen de 16 en 29 jaar en wil jij ook eens zien en horen
wat er in Taizé allemaal te beleven valt. Kom dan op 18 november naar De Antenne. Er wordt een presentatie
gehouden en enkele jongeren vertellen hoe zij de week in Taizé beleefd hebben. In 2014 gaan we met een groep
naar Taizé van 27 april t/m 4 mei. Aanmelden kan op taizededemsvaart@gmail.com
Yentil: 13 nov. komen we weer bij elkaar , nieuwe leden zijn welkom. We gaan om 19.30 uur met ons allen naar de
Wereldwinkel waar we een presentatie krijgen over de samenwerking van de Wereldwinkel met de organisaties ,
die betrokken zijn bij de producenten en bij de distributie van artikelen uit derdewereldlanden. Deze avond kun je
met 20% korting artikelen kopen(denk aan Sinterklaas en Kerst). Jullie kunnen gelijk naar Wereldwinkel toe gaan ,
om 19.30 staat koffie klaar Julianastraat 1w ,achter restaurant het Dorp
Open kring: De bijeenkomst van de open kring is niet op 12 nov., zoals eerst gepland, maar op 26 nov. a.s. in De
Antenne. Aanvang 19:30. Sluiting 21:30 informatie bij ds. Gerrit Huiskamp, tel 616557 of email
dsgbhuiskamp@pkn-dedemsvaart.nl
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het decembernummer van De Samenspraak is zaterdag 16 nov. om
17.00 uur. S.v.p. uw kopij voorzien van uw naam en telefoonnummer, zodat we in geval van vragen contact met u
kunnen opnemen. U kunt uw kopij aanleveren per email via de.samenspraak@gmail.com. De tekst graag in een
Word (97-2003) bestand in de bijlage meesturen. U kunt de tekst ook in beide kerken in de daarvoor bestemde bus
(De Antenne) of postvakje (Van Dedemkerk) deponeren. Wilt u in de onderwerp regel de titel van het artikel en de
rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?
Ontmoet elkaar eens anders dag: vrijdag 15 nov. 16.00-20.30 uur in De Antenne. Het is een laagdrempelige
inloop waar het ontmoeten centraal staat onder het genot van een gratis kopje koffie of thee. Neem u buurvrouw of
buurman mee en laat u informeren over het goede werk van de Minke Stichting, gepresenteerd door de fam. Zijlstra.
De opbrengst van deze middag/avond is geheel voor de Minke Stichting. Vergeet u de bestellijst voor de oliebollen
niet om in te leveren, het kan t/m 13 nov. Te laat, onze oliebollenbakkers staan ook 15 nov. voor u klaar. Lege
statiegeldflessen kunt u ook in onze winkelkar deponeren. Vergeet u ook de naaste in de directe omgeving van
Dedemsvaart niet, u kunt een houdbaar product meenemen of een donatie in de bus doen voor de Voedselbank
Hardenberg.
Helpende handen 15 nov.: Er zijn nog geen aanmeldingen binnen gekomen voor eigengebakken producten,
ingemaakt fruitsoorten zoals jam, fruitdrank enz. Als u nog even tijd hebt meldt u aan, eigen gemaakt smaakt zoveel
lekkerder. Opbrengst voor de Minke Stichting, speciaal onderwijs in El Pittal. .Een helpende hand bij
verkoop/koffie, thee schenken kan ook nog altijd ingezet worden. Tijden zijn te overleggen. Opgeven kan bij
Martha Prins martha.prins@live.nl of tel.nr 616205.
Onder schooltijd: Woensdag 13 nov. komen we vanaf 10.00 uur weer bijeen o.l.v. ds. J.van Dijk.
Deze keer bij Aartje van de Brake, Sponturfwijk 3. Thema: “Naar de overkant van het meer…”
Bijbelkring: Donderdag 14 nov. vanaf 10.00 uur in de Fontein, zaal 1, gaan we weer verder met het volgen van
Petrus. Na ‘Jezelf tegenkomen’ en ‘Je beeld bijstellen’ gaat het o.l.v .ds J. van Dijk nu over ‘Stappen zetten’.

Brongroep: 12 nov. om 20:00 in de kleine zaal van De Fontein. Samen zullen we met elkaar praten over
voorbeelden van geloof.
Kringgroep: Donderdag 14 nov. zal de kring van ds. Karsten van Staveren weer om 10:00 bij elkaar komen in de
consistorie. We zullen met elkaar nadenken over Marcus 4: “Stormen die over ons leven razen.”
Trompetters in De Antenne : Zondagavond 17 nov. a.s. om 19.00 uur een speciale dienst voor jong en oud, waar 2
zeer goede trompettisten van het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee bijzondere muziekstukken zullen
spelen. Alles staat in het teken van het thema: “HERFST”. Toegang gratis!
GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Collecteopbrengst 3 november : Kerk & Samenleving / Minke Stichting € 220,10,
Plaatselijk Kerkelijk Werk € 271.00

GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Collecteopbrengst 3 november: Kerk & Samenleving € 306,- Plaatselijk Kerkelijk Werk € 579,Dag van de mantelzorg: Zoals inmiddels gebruikelijk, schenken we ook dit jaar aandacht aan de dag van de
mantelzorg op 10 nov.. Daarom zullen er op zondag 10 nov. weer rozen bij de uitgang van de Antenne staan, 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!!

