Zorgcentrum Van Dedem Marke.
Deze zondagmorgen om 10.00 uur wordt in De Meent de avondmaalsviering gehouden.
Rectificatie. Op het foldertje van de wijk Noord-West, sectie NW 2, is een hinderlijke fout geslopen in het
telefoonnummer van sectieleiders/ouderlingen dhr. A. Lopers en mevr. B. van den Brandhof. Er staat tel. 613557
maar dat moet zijn 613577!
Leven uit de Bron. De folder Leven uit de Bron kan gebruikt worden door wekelijks de lezing voor de zondag
thuis te lezen. Leven uit de Bron stimuleert om er met elkaar over in gesprek te gaan. Mocht u deze voor thuis of
voor bijv. bijeenkomsten of vergaderingen nodig hebben, dan kunt u de folder uit de doos nemen die in de hal staat.
Brongroep. We zullen voor het eerst bij elkaar komen op maandag 14 oktober om 20.00 uur in de kleine zaal van
De Fontein.
Pastoraal team Noord-Oost. Alle medewerkers in het Pastoraal Team Noord-Oost komen dinsdag 15 oktober bij
elkaar. We beginnen om 20.00 uur in zaal 1 van De Fontein. Koffie/thee vanaf 19.45 uur. We bespreken o.a. de
resultaten van de enquête.
Wijk Zuidwest. De ontmoetingsavond van wijk Zuidwest zal plaatsvinden op donderdag 17 oktober vanaf 20.00
uur in De Fontein.
Blokcatechese 12-16: De aanmeldingen van de blokcatechese zijn begonnen. Voor oktober/november bieden we
“Kiekeboe” (een kerkentocht) en “Hoe groen ben je” (over het omgaan met het mileu/schepping) aan. De leiding zal
zo spoedig mogelijk met de tieners contact opnemen.
In(aan)pakkers gevraagd voor (kerst)pakketten. Werkgroep Hongarije is heel blij dat al 27 personen zich
hebben opgegeven om te helpen met het inpakken van 1701 pakketten. Het zou zo fijn zijn als er nog 8 personen bij
komen, omdat we de klus dan in één dag gereed kunnen hebben. Wie wil zaterdag 19 oktober 2013 helpen? Wij
vertrekken om 08.00 uur vanaf de Van Dedemkerk, Hoofdvaart 5. Opgave bij Cobi van Leussen, tel. 612381/0622662367 of mail naar werkgroephongarije@planet.nl.
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het novembernummer van De Samenspraak is zaterdag 19 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?
Evangelisatiezondag. Op 20 oktober is het evangelisatiezondag. De avonddienst in De Antenne is een zangdienst
waarbij we worden begeleid door de bekende organist Ronald Knol uit Dwingeloo, samen met Harold Kooij op de
piano. Het belooft een geweldige avond te worden.
Uitnodiging najaarscontactavond H.V.D. Op maandag 21 oktober is de najaarscontactavond van de H.V.D.
Medewerkers van de Wereldwinkel willen graag het belang van de wereldwinkel onder onze aandacht brengen
d.m.v. een presentatie over producten uit derde wereldlanden. De avond begint om 19.30 uur in De Fontein.

Opendeurdienst. Op zondag 27 oktober is er een Opendeurdienst in de Van Dedemkerk. Het thema waar ds. G.B.
Huiskamp over zal spreken is: Wel in deze wereld, niet van deze wereld. De muzikale medewerking is van de
zanggroep Resin uit Hooghalen. Vanaf 18.50 uur zingen we enkele bekende liederen.
Cursus Kleuren verkennen in het liedboek. In De Samenspraak van oktober staat een stukje geschreven over de
cursus Kleuren verkennen in het liedboek. Er staan geen data bij vermeld; het is een cursus van drie avonden en
wordt gehouden op 5, 12 en 19 november in De Antenne.
GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Collecteopbrengst 6 oktober: PKN Kerk & Israël: € 267,61; Kerk & Samenleving/Diaconie: € 216,80.
Doopzitting. Op zondag 3 november is er gelegenheid te laten dopen. In deze dienst hoopt ds. J. van Dijk voor te
gaan.
De doopzitting is op donderdag 17 oktober om 20.00 uur in zaal 2 van De Fontein. Er zijn in elk geval al drie
dopelingen aangemeld.
GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Collecteopbrengst 6 oktober: PKN Kerk & Israël: € 371,00; Kerk & Samenleving/Diaconie: € 268,00.
Verhuizen? Wij helpen! Vaak worden al overtollige meubels etc. ter beschikking gesteld voor de Fancy Fair. Als
extra service voor verhuizende mensen kunnen vrijwilligers ook de werkzaamheden doen om de woning weer kant
en klaar op te leveren aan de woningbouwvereniging of toekomstige koper. Denk hierbij aan: verwijderen
vloerbedekking, gordijnen en behang, gaten in muren dichtmaken. Uiteraard tegen een vooraf overeengekomen prijs
of uurtarief. Dit bedrag gaat naar de stuurgroep Fondsenwerving. Voor info kunt u contact opnemen met D. Olde,
tel. 638569 of R. Buit, tel. 615742.

