Zondag 24 september 2014
Opbrengst gezamenlijke collecten:
7 september 2014: Plaatselijk Kerkelijk Werk/Vorming&Toerusting: € 555,50; Kerk & Samenleving/Diaconie: € 424,80.
Gehackt: Lieve mensen, afgelopen maandag was ik slachtoffer van hackers. Mijn account (incl. het mailadres die ik heb van
de kerk) is gehackt. Dat betekent dat ik geen mailadressen enz. meer heb, alles van vóór maandag is gestolen. Mensen zijn
benaderd om geld over te maken omdat ik in Liverpool zou zitten en geen geld had om terug te keren naar huis enz.
Inmiddels heb ik een nieuw account en is het account van de kerk weer hersteld en gekoppeld. Mijn nieuwe mailadres is:
breunesse.bg@gmail.com.
Kraambezoek. Wie een kinderbijbel of boekje nodig heeft voor een kraambezoek in de wijk, kan van 8 - 27 september terecht
bij Lucy Couvée-Moes, Havikstraat 39, tel. 613512.
Oude collectebonnen en –munten: Wij hebben als Protestantse Gemeente i.w. gezamenlijke collectemunten ingevoerd.
Deze komen in plaats van de collectebonnen van de Hervormde Gemeente en de collectemunten van de Gereformeerde
Kerk. De oude bonnen en munten kunt u nog tot 1 oktober a.s. gebruiken. Daarna worden alleen de nieuwe munten nog
meegeteld in de collecteopbrengsten. Wilt u daar s.v.p. rekening mee houden? Nieuwe collectemunten zijn verkrijgbaar bij de
kosters van beide kerken en bij het kerkelijk bureau Hervormde Gemeente. Voor verdere informatie en omruilen enz. zie de
Samenspraak.
Collecte uitgang: Vandaag is deze collecte voor de zending bestemd. Voor 2014 hebben we een project via Kerk in Actie
gekozen in India. India ontwikkelt zich in een snel tempo. Nieuwe gebouwen rijzen als paddenstoelen uit de grond. Er is veel
behoefte aan bouwmaterialen. Bij Chennai in Tamil Nadu in Zuid-India werken duizenden kinderen met hun ouders in 21
steengroeves, hoewel dit officieel verboden is. De organisatie Maega Trust zet zich in om deze kinderen weer naar school te
laten gaan en hun ouders en beter bestaan te bieden om de spiraal van armoede te doorbreken.
EigenwijzZ-dienst: All you need is God? Wie kent het niet, het tv-programma All you need is love. Een programma waar
liefde centraal staat en meestal gaat die liefde niet over rozen. In All you need is love kennen de relaties ups en downs. Maar
hoe zit dat met jouw relatie met God, wat kan God betekenen voor jou, heb je Hem alleen nodig of heb je nog meer nodig?
Ds. Karsten van Staveren gaat hier verder op in tijdens de dienst die start om 19.00 in De Antenne. De groep Joy uit Den
Ham zal de dienst muzikaal begeleiden.
Tien jaar Protestantse Kerk in Nederland: Vandaag om 14.30 uur wordt de viering ‘Tien jaar Protestantse Kerk in
Nederland’ live uitgezonden door IKON/EO op NPO2. Aan deze viering werken diverse bekende musici, o.a. uit The Passion,
mee. Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor noodhulp in Syrië en Irak. De presentatie van het voorprogramma is in
handen van Jeroen Snel (EO) en Annemiek Schrijver (IKON).
Open kring: A.s. dinsdag 16 september beginnen we met de zgn. “Open kring”. In de Samenspraak kunt u lezen welke
keuzes we willen maken t.a.v. tijd en onderwerp. Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met ds. Gerrit Huiskamp.
Onder schooltijd: We beginnen woensdag 17 september en gaan op de fiets of per auto naar een doolhof. Hopelijk vinden
we op de tijd de weg terug naar de lunch. Om half 10 verzamelen bij de Van Dedemkerk, waar we rond half twee ook weer
terugkomen.
Bijbelkring ds. J. van Dijk: Donderdag 18 september komen we voor de eerste keer weer bij elkaar in de Fontein. We
beginnen om 10.00 uur met een kop koffie. Het centrale thema dit seizoen is Adembenemend. We bekijken 8 gelijkenissen in
een heel nieuw licht. Het lezen en overdenken ervan verandert je leven. Veelbelovend en adembenemend dus. Wie mee wil
doen is welkom.
Bijbelkring ds. Karsten van Staveren: Vanaf donderdag 18 september komen we weer bij elkaar in de consistorie van de
Van Dedemkerk om 9.45 uur om met elkaar na te denken over het thema Genade. Iedereen is van harte welkom.
55+: Donderdag 25 september gaan we weer van start! Deze middag is ds. Van Dijk onze gast. Nadat we kennis hebben
gemaakt zal ds. Van Dijk met ons praten over “Ooit evangelisch?” Om welke reden stappen mensen over naar de
Evangelische Kerk, maar komen om dezelfde reden vaak ook weer terug. We hopen dat u er weer bent, iedereen is van harte
welkom. Vervoer nodig? Bel (tussen 12.00-13.00 uur) met Gerdien Huizinga, tel. 613071. Tot ziens op 25 september!
Afscheidsreceptie Henk Omvlee: Deze is op vrijdag 26 september van 20.00-22.30 uur in De Antenne. Wij willen Henk
bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren en nodigen u van harte uit om, samen met de gemeente, Henk een
onvergetelijke avond te bezorgen.

Bevestiging Johan Kuiper: In de ochtenddienst van 28 september a.s. in de Van Dedemkerk hopen we, als er geen wettige
bezwaren zijn ontvangen, de heer Johan Kuiper, Mulderij 6, te bevestigen als ouderling-kerkrentmeester.
Mogelijke bezwaren kunnen tot uiterlijk 22 september a.s. worden ingediend per adres Langewijk 266 of per email:
voorzitter.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl.
Werkgroep Opendeur- en Zangdiensten: Op zondag 28 september is er om 19.00 uur een zangavond in de
Van Dedemkerk. Voorganger deze avond is ds. J. van Dijk en het thema is: Van U wil ik zingen. Het CBTB Regiokoor o.l.v.
Sienke v.d. Steege komt voor en samen met ons zingen. Ook u bent welkom in deze dienst.
Permanente educatie: Sinds ruim een jaar is het verplicht dat predikanten binnen de PKN nascholen. Ik ga de cursus: ‘Over
het rechte gebed’ volgen. Dit betekent voor mij de komende tijd 40 uur (een werkweek) voorbereiding en 2 dagen intern in
Utrecht. U begrijpt dat ik er soms niet ben, dit geldt in ieder geval 6 en 7 oktober. In de voorbereiding zullen er dus ook dagen
uitvallen. Dit houdt in (op crisispastoraat na) dat ik 18 en 25 september, 2 en 3 oktober niet de wijk inga en geen
vergaderingen bezoek. Ds. Bart Breunesse.
Zondag 21 september a.s. is er geen nieuwsbrief i.v.m. de Interkerkelijke Vredesdienst.
Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u, bij voorkeur digitaal, inleveren voor woensdag 18.00 uur bij René Grijsen, De Magnolia 42, tel. 613632,
of via e-mail op: pkn.nieuwsbrief@gmail.com, o.v.v. De Antenne, Van Dedemkerk of Gezamenlijk. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt).

