Zondag 12 oktober 2014
Opbrengst gezamenlijke collecten:
5 oktober 2014 : Kerk & Samenleving / Kindertehuis Christian Salvation Service in Taiwan € 542,82
Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 637,55
Collecte Werelddiaconaat: Op zondag 12 oktober is de collecte bestemd voor het Werelddiaconaat. UMN werkt in het
onherbergzame noordwesten van Nepal. Omdat de mensen nauwelijks kunnen leven van de opbrengst van het land, vertrekken
veel mannen naar India om geld te verdienen. Als de mannen weer terugkeren, zijn ze vaak besmet met hiv/aids. UMN begeleidt de
gezinnen die met hiv/aids te maken hebben en biedt hen toegang tot de nodige gezondheidszorg. Daarnaast leert UMN de vrouwen
hoe ze in hun onderhoud kunnen voorzien, door bijvoorbeeld geiten te fokken. Vrouwen krijgen een kleine lening waarmee ze een
geit kunnen kopen. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Inloopuur: Op maandag 13 oktober a.s. is er geen inloopuur in de Antenne van 12.00-13.00 uur.
Open kring: a.s. dinsdag 14 oktober 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.
Taakgroep Vieren: Vergeet u niet om het Enquête formulier van de taakgroep Vieren in te vullen en in te leveren in de daarvoor
bestemde bakken bij de uitgang van de beide kerken? Het formulier is overigens ook te vinden op de website
pkn-dedemsvaart.nl, en kan gemaild worden naar: vieren@pkn-dedemsvaart.nl De Enquête kan nog t/m zondag 19 oktober
ingeleverd worden.
Liedboekavond: De Cantorij van de Protestantse gemeente Dedemsvaart organiseert op woensdag 15 oktober haar tweede
Liedboekavond in “De Antenne” aan de Wilhelminastraat. Na veertig jaar werd dit liedboek vorig jaar geïntroduceerd in de kerken.
Meer dan duizend liederen zijn er in te vinden. Overal in den lande worden nog steeds Liedboekavonden gehouden. Binnenkort dus
ook weer in Dedemsvaart. De avond begint om 20.00 uur en zal ongeveer een uur duren. In dat uur zingt de Cantorij met
belangstellenden vijftien nummers. Ook worden er in mum van tijd enkele nummers samen vierstemmig ingestudeerd. Iedereen is
van harte welkom op deze avond, de deuren van “De Antenne” staan letterlijk open. Kosten zijn er niet, alle liederen worden
gepresenteerd met behulp van de beamer.
Doopzitting: Op zondag 2 november is er weer gelegenheid tot dopen in de Van Dedemkerk. In deze dienst hoopt ds. J.van Dijk
voor te gaan. De doopzitting is op donderdag 16 oktober vanaf 20.00 uur in zaal 2 van de Fontein. Beide ouders worden dan
verwacht.
Bijbelkring: Donderdag 16 oktober vanaf 10.00 uur in zaal 1 van de Fontein komen we o.l.v. ds. J.van Dijk weer bijeen rond het
thema: Adembenemend-gelijkenissen van Jezus.
Rock Solid en Solid Friends (jeugdwerk 12/13 en 13/14): Rock Solid en Solid Friends staan op het punt van beginnen. Je kunt je
ervoor opgeven bij ds. Karsten van Staveren. Rock Solid start op 17 oktober. De data van Solid Friends volgen nog.
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het november nummer van De Samenspraak is zaterdag 18 oktober 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?
Taizé: Op woensdag 22 okt. om 19.30 uur is er een informatieavond in De Antenne over de reis naar Taizé. Ben jij tussen de 15 en
29 jaar en heb je zin om van 3 t/m 10 mei 2015 met ons mee te gaan? Wees dan welkom op de info-avond! Kun je niet, maar wil je
wel informatie of wil je je aanmelden? Stuur dan een mailtje naar taizededemsvaart@gmail.com
Lezing: De commissie Kerk & Israel Dedemsvaart organiseert woensdag 22 oktober 2014 om 19.30 uur in de Fontein weer een
lezing over het Jodendom. De heer Aryel Tsion behandelt het thema ‘Bijzondere vondsten, vertellen een bijzonder verhaal’. Spreker
neemt zijn luisteraars mee in een bijzondere presentatie van beelden en gebeurtenissen uit de Bijbel, maar in het huidige land. Het
gaat bijvoorbeeld over bijzondere vondsten die een inkleuring geven aan profetische woorden die in de Bijbel staan. Aryel Tsion is
joods, geboren in Nederland en woont sinds zeven jaar in Israël. Info bij: Gerbrig Arends-Alkema (06 - 538 728 70) of Gerrit Jan
Vrieling (06 – 226 914 10).
Kindernevendienst: Hallo jongens en meisjes van de basisschool( groep 1 t/m 6). Op zondag 26 oktober is er een werkdienst. we
gaan dan de hele dienst knutselen in de Van Dedemkerk en in de Antenne. Kom jij ook?
16+ catechese: Er zijn twee mogelijkheden om met elkaar bezig te zijn met geloof: de eerste volgt een methode van Youth for Christ
waar spel - youtube elementen inzitten. Eigentijds en afwisselend. De eerste keer is maandagavond 20 oktober om 19.00 uur in de
Antenne. Geef je even op dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl De tweede mogelijkheid is de vorm die we al twee seizoenen
hebben: met elkaar in gesprek gaan over jouw leven, jouw leven met God en de kerk, etc. Het zijn altijd gezellige avonden. Ook

deze avonden zijn in de Antenne en beginnen om 19.00 uur. De eerste keer dat we bij elkaar komen is 27 oktober. Geef je even op
i.v.m. koffie etc. dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl
Bijbelkwis: Als werkgroep van het Ned. Bijbel Genootschap organiseren wij op woensdag 29 oktober ’s avonds weer de jaarlijkse
Bijbelkwis in de Van Dedem Marke. Vier teams, elk bestaande uit gemeenteleden van de Antenne, de Van Dedemkerk, de
Immanuëlkerk, de RK Kerk, de Lichtbron GKV Balkbrug en PKN Balkbrug (7 kerken!) zullen de strijd met elkaar aan gaan. Ook het
publiek mag mee kwissen voor een leuke prijs. Het team voor de Van Dedemkerk is rond, Nu nog vier mensen namens de Antenne.
Graag z.s.m. opgeven bij Anneke Lei, anneke.lei@ziggo.nl, tel.852175 of ds. van Dijk.
Belijdeniscatechese: Zou je willen weten waar het geloof om gaat? Wil je een keer doorpraten over de thema’s van het L/leven?
Wil je een keer meer weten over God, Jezus, de Heilige Geest, de Bijbel etc.? Speel je met de gedachte om uit te komen voordat
waarin je gelooft? Meldt je dan aan voor de belijdenis catechese. De eerste avond is op vrijdag 31 Oktober. We zullen één keer in de
twee weken bij elkaar komen. Aanmelden kan bij ds. Karsten van Staveren.
Zendingsdienst : Op 9 november 2014 is er weer een zendingsdienst in de Van Dedemkerk aan de Hoofdvaart.
De dienst begint om 09.30 uur en zal worden geleid door ds. G. Huiskamp en mevr. Rommie Nauta van Kerk in Aktie.
Muzikale medewerking wordt verleend door het duo “Cheles”uit Dedemsvaart. De collecte is bestemd voor ons project uit
India”Onderwijs voor werkende kinderen uit de steengroeves”. Wij hebben als Zending een bedrag toegezegd van € 12.500,00. Dit
bedrag hebben wij door de tegenvallende collectes en acties nog lang niet bij elkaar. Wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij
u aan.
Afwezigheid ds. Karsten van Staveren: Van 11 tot en met 19 oktober zal ds. Karsten van Staveren niet aanwezig zijn. In het geval
van dringende pastorale bijstand kunt u zich wenden tot één van de andere aanwezige predikanten.
Lectoren: Sinds zondag 14 september wordt er in de" van Dedemkerk" ook gewerkt met Lectoren. Tot nu toe hebben zich een
aantal mensen opgegeven om tijdens ochtenddiensten de schriflezing te verzorgen. Maar we zijn nog steeds op zoek naar mensen
die hier ook graag hun medewerking aan zouden willen verlenen. Dus lijkt het u/jou leuk om ook eens de schriftlezing te verzorgen
kunt u zich melden bij de Taakgroep Vieren: vieren@pkn-dedemsvaart.nl

