Zondag 14 oktober 2012
Missie Zendingskalender 2013: De zendingskalender voor 2013 is er weer. Het thema is "Kijken met andere
ogen". Het is weer een mooie kleurrijke kalender geworden en kost € 8,00 U kunt deze bestellen door uw naam,
adres en telefoonnummer in te vullen op de bestellijst bij de (hoofd) ingang van beide kerken. Daar ligt ook 1
exemplaar om in te zien. De PZD
Taizéviering: Vanavond is er in De Antenne een Taizéviering. Het thema van deze dienst is: 'Omdat u alles kunt,
Heer, ontfermt u zich over iedereen. Alles wat er is hebt u lief.' De dienst begint om 19.00 uur en vanaf 18.30 uur is
de kerk open. Wees welkom!
Bijeenkomst Passage: De bijeenkomst van passage is op 17 OKTOBER in plaats van 27 OKTOBER.
Belijdeniscatechese: Bij het woord belijdenis kunnen allerlei gedachten naar boven komen. De bijeenkomsten in
zo’n winterperiode zijn waardevol omdat in de gesprekken ervaringen en gedachten over geloof en kerk met elkaar
gedeeld worden. Voor sommigen kan dat er toe leiden dat zij op 1e Pinksterdag 2013 ook werkelijk belijdenis van
hun geloof willen afleggen. Anderen zullen misschien nog even willen wachten. We komen maandag 15 oktober
om 20.00 uur voor de eerste keer bijeen in zaal 2 van de Fontein (achteringang). Voor meer informatie: ds. J.van
Dijk, tel.617345, dsjvandijk@pkn-dedemsvaart.nl.
Catechese/ gespreksgroep: Een nieuw seizoen voor de catechese. Ook dit jaar houden we weer een inschrijfavond
voor de jongeren van 12 jaar tot en met 16 jaar. Deze avond is op donderdag 18 oktober van 18.30 uur tot 20.00 uur,
in de Antenne.
Interkerkelijke koffieochtend: “Leven met aandacht” Graag nodigen wij u/jou uit voor de
interkerkelijke koffieochtend voor vrouwen op woensdag 17 oktober aanstaande in Chr. Ger. Kerk te
Dedemsvaart. We beginnen om 9.15 uur, maar vanaf 9.00 uur staat de koffie klaar. ds. Meinske van der Wal,
predikante van de PKN uit Balkbrug, zal deze morgen spreken over het thema “Leven met aandacht”. De toegang is
gratis, maar er wordt wel een collecte gehouden. Oppas voor de kleine kinderen is aanwezig. We zouden het fijn
vinden heel veel vrouwen op deze ochtend te mogen ontmoeten, daarom bent u/ben jij bij deze van harte
uitgenodigd. Neem gerust iemand mee, het wordt een morgen voor 'jong en oud'. Voor verdere inlichtingen: tel.
617345 ( Elsa van Dijk).
55+. Donderdag 18 oktober komen we weer bij elkaar in De Antenne. mevr. Wilma Huizinga uit Leusden komt
vertellen over haar werk als ademtherapeut. We beginnen weer om 14.00 uur en voor vervoer kunt u (tussen 12-13)
bellen naar mevr. Huizinga tel: 613071Tot donderdag!
Bijbelkringen: Donderdag 18 oktober komt de Bijbelkring o.l.v. ds. J.van Dijk vanaf 10.00 uur weer bijeen in het
Kruispunt. We lezen verder in het Evangelie naar Marcus. De Bijbelkring o.l.v. ds. mevr. G. Arends komt dezelfde
morgen vanaf 9.45 uur bijeen in de Fontein zaal 1.
De Afrikaloop: (Andreas Manna St. – Hoogeveen) doet Dedemsvaart aan. De Antenne zal ontvangst- c.q.
vertrekruimte zijn op de 1e c.q. 2e wandeldag. De Stichting zoekt gastgezinnen voor één nacht (van 20 op 21
oktober 2012), die één of meerdere wandelaar(s) ’s middags (20 okt.) na hun aankomst in De Antenne willen
ophalen, ze een douche, warme maaltijd, slaapplaats, ontbijt en lunchpakket voor onderweg willen aanbieden en ze
’s morgens (21 okt.) rond 08.00 uur willen afzetten bij De Antenne. Aanmelden via: scriba.vandedemkerk@pkndedemsvaart.nl of scriba.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl Meer info: De Samenspraak of www.pkn-dedemsvaart.nl

Evangelisatie zondag: 21 oktober. In De Antenne is de aanvang van deze morgendienst 10.30 ! uur, voor de
dienst vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar, Thema: Evangeliseren = Communiceren, aan de hand van sketches,de
beamer en de bijbel gaan we met dit thema aan de slag. Voorganger Bart Breunesse, piano Luco Hans.
Avonddienst: Sing to the King met Elvis de dienst die helemaal gevuld is met Elvis gospel. Er komt een dijk van
een band met goede zangers en een vierkoppige blazerssectie. Na de eerste zeer succesvol verlopen tour is er een
compleet nieuwe dienst gemaakt. Het thema van de dienst is; Walk a mile in my shoes. De ervaring leert; kom op
tijd, want vol is vol.
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het novembernummer van De Samenspraak is zaterdag 20 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. 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?
Bijbelzondag: 28 oktober. In de morgendienst zal aandacht worden besteed aan het werk van het NBG te Haarlem,
alsmede wordt hiervoor gecollecteerd.
Bijbelquiz: Op woensdag 31 oktober zal voor de 5e keer in Dedemsvaart de NBG-Bijbelquiz worden gehouden.
Deze keer in De Antenne. Vanaf 19.30 uur ontvangst. Aanvang 20.00 uur. Reserveert U deze avond? Wees
Welkom!
BLØF dienst “Het licht tegemoet” Zondag 4 november is er een Bløf dienst in Dedemsvaart met als titel “Het
licht tegemoet”. Dominee Andries de Boer zal voorgaan in deze “rockdienst”. De muziek in de dienst is voor een
groot gedeelte afkomstig van de nieuwe cd van Bløf, “Alles Blijft Anders” en wordt live ten gehore gebracht door
Bløf-coverband Te Boven. ds. De Boer beoogt met deze dienst een brug te slaan tussen christelijke gelovigen en
andere mensen van goede wil. De dienst start om 19.00 in “de Antenne” aan de Wilhelminastraat in Dedemsvaart,
zaal open om 18.30. Entree is vrij.
De Antenne:
Bereikbaarheid predikanten: Graag willen we als predikanten bereikbaar zijn en toch ook van de soms
spaarzame vrije tijd kunnen genieten. Daarom hebben ds. B. Breunesse en ds. G. Huiskamp het volgende met elkaar
afgesproken:Degene die in de zondagse morgendienst in de Antenne voorgaat, is altijd bereikbaar in dat weekend.
In het weekend van 14 oktober is dat ds. G. Huiskamp, tel 0523-616557 of 0651495446
Collecteopbrengsten 07-10: Doosjes werelddiaconaat € 461,00 - Kerk en Israel € 280,00
Kerk en Samenleving werelddiaconaat € 489,00 - Diaconie € 25,00
Van Dedemkerk:
Brongroep: komt dinsdag 16 okt. (DUS NIET OP 23 OKT) om 19.30 uur weer bij elkaar komt in de Fontein.
Collecteopbrengst 07-10: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 233,54- Kerk en Samenleving werelddiaconaat: €.268,25

