Zondag 13 november 2011, Zendingszondag
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het decembernummer is zaterdag 19 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 onderwerp regel de
titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?
Yentil: De vrouwen van Yentil komen op woensdag 16 november bij elkaar in De Antenne. Voor deze avond is
Henriette Bottema uitgenodigd, zij werkt voor de organisatie Care for Women. De avond begint om 20.00 uur. Care
for Women is opgericht dóór vrouwen vóór vrouwen. De aangesloten Care for Women specialisten (BIG
geregistreerde zorgverleners) zijn zelf allemaal vrouw en weten als geen ander met welke vragen vrouwen zitten.
Bovendien zijn zij hierin speciaal opgeleid, zowel vanuit de reguliere geneeskunde als de alternatieve, waardoor ze
vrouwen vanuit een diversiteit aan mogelijkheden kunnen helpen.
Ontmoetingsmiddag. Op de ontmoetingsmiddag op 18 november van 16.00 - 20.30 uur bent u in de gelegenheid om
een dagboekje (€ 5,50) of blokkalender (€ 9,25) te kopen in 'De Antenne'. Info bij Anita Zwiep, tel. 617145.
Leven uit de Bron: Afgelopen dinsdag was de eerste avond van de reeks 3 vorming- toerustingavonden over Leven
naar de Bron. Het was een inspirerende avond geleid door de vier dominees voor de circa 50 deelnemers. Mocht uw
belangstelling zijn gewekt, wees welkom op dinsdag 22 november en 6 december en/of neem het ABC boekje
welke op de avonden word gebruikt mee. De boekjes liggen op de leestafel. Voor informatie en opgave: Vorming &
Toerusting Age Vogelzang tel: 616793
Begin het weekend goed, ontmoet elkaar eens anders! Op vrijdag 18 november tussen 16.00-20.30 uur in De
Antenne. Gezellig 'buurten' onder het genot van een kop koffie,thee of limonade * presentatie en inschrijving
workshops * verkoop van heerlijke, versgebakken oliebollen (intekenlijsten liggen in de hal van de kerk), verkoop
kleine artikelen, nieuwe boeken van De Welle en 'minute to win it' t.g.v. VLOK * afhalen bestelde kalenders en
dagboekjes Elisabet * voedselinzameling t.b.v. Voedselbank. Meer info in De Samenspraak en op www.pkndedemsvaart.nl. Oproep: Wie wil ons helpen met het schenken van koffie en thee of bij de verkoop van
bovengenoemde producten. U kunt zich aanmelden bij Martha Prins, tel.: 616205/mail: prinsfam.@xs4all.
Voor Hem doe ik het: De zendingscollecte van vandaag is bestemd voor het steunen van een van de weinige
erkende academische theologische opleidingen in Zuidoost Azië. In landen als Thailand en Vietnam is minder één
procent van de inwoners christen. Wie hier kiest voor een studie theologie, moet wel een zeer sterke roeping
hebben. Want ze kiezen voor een armoedig en onzeker bestaan, vaak in een sfeer van angst en conflict. De
theologische faculteit McGilvary trekt veel jonge, gedreven christenen die het Evangelie in deze landen willen
verspreiden. Karsten van Staveren is in 2005 uitgezonden door Kerk in Actie als docent en mentor van de studenten.
Zijn werk is belangrijk voor de verspreiding van het Evangelie in Zuidoost Azië. Uw steun voor dit werk is
onmisbaar. Alvast hartelijk bedankt. De PZD.

Catechisatie 16+ dinsdagavondgroep: De catechisatiegroep o.l.v. ds J.van Meerveld dinsdagavond
van 19.00 – 19.45 uur in De Antenne.
Catechisatie: Maandag van 19.00-19.45 uur komt de groep o.l.v. ds.J.van Dijk weer bij elkaar in zaal 2 van de
Fontein.

Groeigroep: Deze hoopt weer bijeen te komen op dinsdagavond 15 november om 20.00 uur in de pastorie aan de
Hoofdvaart.
Bijbelkring rond de Psalmen: De Bijbelkring o.l.v. ds J.van Meerveld komt donderdagmorgen bijeen in de grote
zaal van De Fontein.We beginnen om 10.00 uur, maar vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar. Deze keer staan wij stil
bij Psalm 32.
Bijbelkring:“Met Marcus het jaar door” o.l.v. ds.J.van Dijk komt op donderdag 17 november vanaf 10.00 uur bijeen
in de consistorie van de Van Dedemkerk.
Colors of Jennie: In De Antenne is de komende maanden werk te zien van Jennie Altena. Het liefst schildert zij
bloemen en stillevens. Zij volgt al vele jaren schilderles bij Leonarda van Eijk in Huize Groot Landzicht. Zij is
begonnen met acrylverf, maar werkt nu toch liever met olieverf, daarmee kan ze fijner werken. Uw reacties kunt u
opschrijven in het boekje dat in de koffiekamer ligt.
Van Dedemkerk
Collecteopbrengsten: 6 nov. Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 513,05 Kerk en Samenleving ?
Ontmoetingsgroep: Maandagavond 14 november vanaf 20.15 uur komen we bijeen in zaal 2 van de Fontein.

De Antenne
Collecteopbrengsten: 6 nov. Plaatselijk Kerkelijk Werk ? Kerk en Samenleving € 294,47
kindercollecte: € 10,60 2 november (Dankdag) : Hulp voor de Hoorn van Afrika € 435,40

