Correctie van de Samenspraak:
De dankdagdienst op woensdag 2 nov. is in de “Van Dedemkerk” en niet in “De Antenne.
Evangelisatiezondag 16 oktober:
In de morgendienst wordt aan de hand van een aantal sketches het thema “Verdraagzaamheid” aan de orde gesteld.
Hoe kijken wij naar anderen? Hebben wij gelijk ons oordeel klaar? Wat zegt de Bijbel ons? Maar vooral wat
kunnen we van Jezus leren?
In de avonddienst: “Reach Out” uit Wierden met: ‘Songs 4 Friends’. Zie Poster in “De Samenspraak”
Door verdraagzaamheid en liefde voor de ander kun je samen werken aan een goede toekomst en een leefbare
wereld..
Catechisatie 16+ dinsdagavondgroep: De catechisatiegroep o.l.v. ds J.van Meerveld heeft geen catechisatie op 18
en 25 oktober. Dinsdagavond 1 november hopen we elkaar weer te ontmoeten.
Bijbelkring West: De Bijbelkring komt bijeen op donderdag 20 oktober om 10 uur in de Grote zaal van de Fontein.
Interkerkelijke Bijbelquiz NBG: Op woensdagavond 26 oktober wordt de jaarlijkse Bijbelquiz in WZC Avondlicht
weer gehouden, Aanvang 20.00 uur. Wilt u meedoen, dan kunt u deze avond al vast reserveren in uw agenda!
Catechisatie: De maandaggroep o.l.v. ds.J.van Dijk is wel op 17 oktober van 19.00-19.45 uur in de Fontein, daarna
is het op 24 en 31 oktober niet.
Bijbelkring: Op donderdagmorgen 20 oktober komt de Bijbelkring “Met Marcus het jaar door” o.l.v. ds.J.van Dijk
vanaf 10.00 uur weer bijeen in de consistorie van de Van Dedemkerk.
Werkgroep Opendeur-Zang diensten: Eén zwaluw maakt zomer .Het zondvloedverhaal opnieuw verwoord in lied,
tekst en samenzang. Dit zal op zondag 23 oktober te beleven zijn in de “Van Dedemkerk”. Door het Hervormd
Kerkkoor o.l.v. Marjanne Visscher- v. Faassen. Algehele leiding is in handen van ds. Trouwborst uit Nieuwleusen.
Aanvang van de dienst is 19.00 uur.
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het novembernummer is zaterdag 22 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?

Van Dedemkerk
Collecteopbrengsten: 9 okt. Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 224,55, Kerk en Samenleving/Diaconie: € 241,82
Avondlicht € 57,41
Waarneming: In de periode van 15 oktober t/m 22 oktober is ds. J. van Meerveld niet beschikbaar. Indien pastorale
bijstand gewenst is, kan contact worden opgenomen met ds. J. van Dijk.
Huwelijksjubileum: Op woensdag 19 oktober hoopt het echtpaar Bouwers-Zikken, Lijsterstraat 32, hun 60 jarig
huwelijksjubileum te vieren.

De Antenne
Collecteopbrengsten: 9 okt. Plaatselijk Kerkelijk Werk € 360,-- Kerk In Aktie € 295,95
Opbrengst Doosjes Wereld diaconaat € 876,56, Kindercollecte: € 13,40, wordt totaal € 99,00.
Waarneming: Komende week van 16 tot 23 oktober is ds. van Rheenen niet beschikbaar. Voor pastorale bijstand in
wijk Noord neemt ds. Huiskamp waar (tel. 616557).

