Zondag 11 november 2012
Ontmoetingsdag: “Toekomst na Verlies” Wanneer je partner overlijdt, is dat een ingrijpend gebeuren. Eén ding
weet je zeker: de toekomst zal anders zijn dan voorheen toen je nog samen was. Op dinsdag 13 november is er in de
Fontein een ontmoetingsdag met dit thema voor gemeenteleden van onze beide kerken. U bent van harte welkom als
u deze dag wilt meemaken.
Neem dan even contact op met ds. J. van Dijk, tel.617345 of dsjvandijk@pkn-dedemsvaart.nl.
Begin het weekend goed, ontmoet elkaar eens anders! Op vrijdag 16 november tussen 16.00-20.30 uur in De
Antenne. Gezellig 'buurten' onder het genot van een kop koffie, thee of fris * presentatie en inschrijving workshops
* verkoop van heerlijke, versgebakken oliebollen (intekenlijsten liggen in de hal van de kerk), verkoop spulletjes uit
Ghana * verkoop kleine, eigengemaakte artikelen * verkoop knieperties en poffertje t.g.v. Stichting Om-Arm Afrika
* afhalen bestelde kalenders en dagboekjes Elisabet * nieuwe boeken van de Welle * cupcakes versieren en
voedselinzameling t.b.v. Voedselbank. Meer info staat in De Samenspraak en op www.pkn-dedemsvaart.nl.
Oproep: Wie wil ons helpen met het schenken van koffie/thee/fris en/of bij de verkoop van bovengenoemde
producten. U kunt zich aanmelden bij Martha Prins, tel. 616205 / mail: prinsfam@xs4all.nl Alvast bedankt!
10 November “Dag van de mantelzorg” Zoals gebruikelijk wordt ook dit jaar in de kerk aandacht geschonken aan
de dag van de mantelzorg. Daarom zullen er vandaag rozen bij de uitgang van de kerk staan, die u kunt meenemen
voor een mantelzorger. Denkt u er alvast over na aan wie u een roos wilt geven als dank of ter bemoediging voor
zijn of haar werk?
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het decembernummer van De Samenspraak is zaterdag 17 november 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. U kunt de tekst ook in
beide kerken in de daarvoor bestemde bus (De Antenne) of postvakje (Van Dedemkerk) deponeren. Wilt u in de
onderwerpregel de titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?
Yentil. Op woensdag 14 november komen de vrouwen van Yentil bij elkaar in De Antenne, om met elkaar te
luisteren, na te denken en te praten over de Messiah van G.F.Händel. We starten om 20.00 uur, wees welkom!
Basiscatechese. Hallo groep 7 en 8, zondag 18 november is er basiscatechese. We komen samen tijdens de
ochtenddienst van 9.30 uur in de Antenne, in het bovenzaaltje, dus even de trap op! Van harte welkom, tijdens de
zegen hopen we weer terug te zijn in de kerk. Groetjes Anja en Alice. Voor info Alice Visscher 617339 of
a.p.visscher@home.nl
Ontmoeting ouders die hun kinderen hebben laten dopen in 2007 t/m 2012. Op maandag 19 november a.s. is er
een ontmoeting met doopouders die hun kind(eren) in de van Dedemkerk of de Antenne hebben laten dopen in de
jaren 2007 t/m 2011 en predikanten van de PKN (i.w.) Dedemsvaart. Het onderwerp van gesprek zal zijn de
geloofsopvoeding van je kind(eren) in brede zin. Hoe maak je je kinderen vertrouwd met het geloof, de kerk, de
bijbel. Hoe kun je samen bidden? Hoe leer je ze met de bijbel omgaan? Hoe neem je ze mee naar de kerk? Wat zijn
de mogelijkheden? Hoe doen anderen dat en wat is je beleving daarbij? Deze avond zal zijn op maandag 19
november, 20.00 uur in de Fontein, Hoofdvaart.
De predikanten van de Pkn Dedemsvaart.
Avonddienst 18 november in de Antenne: VOOR JOU IS MIJN DROOM. Dienst van poëzie en muziek. Hans
Bouma, poëzie - Luko Hans, piano. Stelt u zich voor: Een pianist zorgt improviserenderwijs voor een muzikale

stroom waarop een dichter als papieren bootjes zijn verzen neerlegt. Bootjes op weg naar de diepzee van een
mensenziel. Dit mag u verwachten in de dienst. In een eenvoudig liturgisch kader presenteert de dichter Hans
Bouma samen met zijn muzikale partner, de pianist Luko Hans, een drietal collages over de bijbelse sleutelwoorden
geloof, hoop en liefde: 1. Een vuur dat je verwarmt - 2. Voor jou is mijn droom - 3. Een zeer menselijk gezicht. Drie
poëtisch-muzikale verhalen waarbij tekst en muziek elkaar versterken en samen in dienst staan van wat
onuitsprekelijk is. In de collages komen ook liedteksten van Hans Bouma voor die we, op bekende melodieën,
samen zullen zingen. Er is een boekentafel met uitgaven van Hans Bouma. De auteur is bereid boeken en bundels te
signeren.
Bijeenkomsten de Fontein: Belijdenisgroep op maandagavond 12 november vanaf 20.00 uur in zaal 2, de
Brongroep op 13 november om 19.30 uur en de Bijbelstudiekring op donderdagmorgen 15 november om 9.45 uur ;
om 10.00 uur in ’t Kruispunt. Nieuwe leden en belangstellenden van harte welkom!
Onder Schooltijd. Woensdag 14 november om 10.00 uur o.l.v. ds. J. van Dijk bij Aly Hullegie, de Aak 83.

De Antenne:
Huwelijk. Hans-Eric Kruidhof en Marlies Nuvelstijn, Jonkerswijk 27 hopen op 16 november in het huwelijk te
treden. De kerkelijke inzegening van hun huwelijk zal plaatsvinden om 11.00 uur in de St. Vituskerk te
Dedemsvaart. Naast pastoor A. Wenker zal ds. G. Huiskamp voorgaan in deze dienst. Van harte gefeliciteerd met
dit voornemen!
Gemeenteavond. De kerkenraad van de Gereformeerde kerk nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op
woensdag 21 november a.s. in De Antenne. De agenda en begrotingsstukken liggen vanaf 16 november in De
Antenne. U kunt ze ook opvragen via scriba.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl , mocht u niet in de gelegenheid zijn
ze uit De Antenne mee te nemen. Graag tot woensdag 21 november a.s. De koffie staat om 19.30 uur klaar.
Collecteopbrengsten 4-11: Plaatselijk Kerkelijk werk: € 610,- Kerk&Samenleving € 248,- Om-Arm Afrika € 281,Van Dedemkerk:
Collecteopbrengsten 4-11: PKW: € 237,88 Kerk en Samenleving – Om-Arm Afrika € 189,80

