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Zondag 16 november 2014
Opbrengst gezamenlijke collecten:
5 nov. Kerk & Samenleving / Noodhulp vluchtelingen Syrië en Irak € 465,98.
9 nov. Kerk & Samenleving/Zending, project India € 550,17, Plaatselijk Kerkelijk Werk € 442,09
16 Nov. K&S collecte voor de Rudolphstichting: Deze stichting zet zich met passie in voor kinderen ,die niet meer bij hun ouders kunnen
wonen en voor wie een hoopvolle toekomst niet vanzelfsprekend is. Daarom starten en ondersteunen zij projecten voor de jeugdzorg in
Nederland. Ook onderhouden zij gezinshuizen en zorgwoningen in Jeugddorp De Glind bij Barneveld. Hier kunnen honderdtwintig kinderen,
die niet meer thuis kunnen wonen, in een gewoon gezin opgroeien. Het gezin biedt hen de structuur, veiligheid en liefde ,die ze nodig
hebben.
Dopen: Zondag 30 nov. worden er twee kinderen gedoopt in De Antenne. Daar zijn we blij mee! Gedoopt worden: Roland van Dorrestein,
zoon van Marlon en Dianne van Dorrestein, De Koningsvaren 64 en Suze Lawant, dochter van Jeroen en Gelina Lawant, Bachplein 35.
Avond over het gebed: Op dinsdagavond 18 nov. is er in de Antenne om 20.00 uur een avond over 'bidden'. Wat doen we in de kerkdienst
en thuis, als we woorden tot God spreken? Hoe spreek je God aan en waar dienen gebeden voor. Iedereen is hartelijk welkom! Graag even
opgeven bij ds. Bart Breunesse.
Rock Solid: Komende maandag komt Rock Solid (12-13) weer bij elkaar in het Kruispunt. Ben jij er ook?

Basiscatechese: Hallo jongens en meiden uit groep 7 en 8. Zondag 23 nov. is er weer basiscatechese tijdens de dienst van
9:30 uur. Dit keer in de De Fontein, ingang aan de zijkant naast het huis van de koster! We vinden het gezellig als jullie
allemaal komen en neem gerust iemand mee. Met de zegen komen we even in de dienst. (voor info : tel.Alice 617339 of
alicevisscher@kpnmail.nl) Groeten Astrid en Alice
Gemeenteavond DE HOOGSTE PRIORITEIT: Op woensdag 26 nov. wordt er 's avonds vanaf half 8 in de Antenne weer
een gemeenteavond gehouden. Alle gemeenteleden worden opgeroepen deze avond te bezoeken. De kerkenraad wil graag
van de gemeenteleden horen of we op de goede weg zitten en wat het aller belangrijkste is, wat er het komende jaar
gerealiseerd moet worden.
Anders Kerken: Graag willen we een extra collecte bij u aan bevelen t.b.v. de instrumenten van de EPN band. Veel muziek,
ondersteunend materiaal én instrumenten zijn geleend of eigendom van de bandleden. Dit brengt risico’s en eventueel
onvoorziene kosten met zich mee. De beide kerkenraden bevelen deze extra collecte van harte bij u aan, zodat de kerk zelf
meer instrumenten kan aanschaffen en de EPN band u muzikaal kan blijven begeleiden. Om dit alles te kunnen bekostigen,
hebben we € 2.000,00 nodig. We hopen op uw steun. Alvast hartelijk dank! Werkgroep "Anders Kerken"
Praisedienst: De Jongeren Band Bergentheim (JOBB) zingt vanavond samen met ons bekende liederen uit Opwekking. We
beginnen om 19.00 uur in de Antenne, maar de negenkoppige band JOBB zingt ook al voor aanvang van de Praisedienst. De
korte meditatie wordt verzorgd door ds.J.van Dijk. Het thema: God houdt van jullie! U/jij bent van harte welkom!
Bijbelkring: In de Samenspraak staat vermeld ,dat deze kring o.l.v. ds.J.van Dijk ook op donderdag 20 nov. bij elkaar komt.
Dat moet zijn 27 nov.!
Solid Friends: Ben je 14 of 15 , dan is er Solid Friends voor jou. We komen bij elkaar op 19,26 nov. en 3,10 december in de
kleine zaal van de Fontein. Wij hebben er zin in. Kom jij ook?
Wat geloven we in Gods naam? of „Wat geloven ze in de kerk in Gods naam?” Dan is het misschien leuk om te weten,
dat we in november een cursus van 4 avonden willen aanbieden over de “basics” van het christelijke geloof. Samen met
andere 30-tigers en 40-tigers willen we nadenken over de inhoud van het christelijke geloof. De avonden zijn: 17, 24 nov. en
1,8 dec.. Aanmelden kan bij ds. Karsten van Staveren of Jasper Vrieling.
Kerst oan de Voart: We komen 20 nov.om 20.00 uur in de Antenne bij elkaar voor de kerstmarkt op vrijdagavond 12 en
zaterdagmiddag-avond 13 dec. Iedereen die mee wil doen is hartelijk welkom! Het is leuk om samen te doen en we brengen
op een aansprekende manier het geboorteverhaal van Jezus. Wanneer je alleen een bepaald dagdeel kan is dit ook prima.
dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl
Fruitbakjes: De fruitbakjes zijn afgeleverd echter de Bijbelse dagboekjes waren er niet bij. Verzoek aan de bezorgers: Wilt u
alstublieft de boekjes naleveren. We zetten vanaf zondag 9 nov. in De Antenne en in De Fontein een doos met boekjes neer.

Mocht u absoluut niet in de gelegenheid zijn om boekjes na te brengen (ze kunnen eventueel gewoon in de brievenbus
worden gedaan), wilt u dan de namen en adressen doorgeven aan Dini van der Hoek tel. 615170 of via
dini@vanderhoekies.nl. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. De werkgroep fruitbakjes.
Inpakkers gevraagd voor (kerst)pakketten: Werkgroep Hongarije is alweer gevraagd om voedsel(kerst)pakketten te gaan
inpakken voor Vidotrans-HTG in Heerenveen. Hiermee spekken we de kas van de werkgroep. Wie kan ons helpen op:
zaterdag 29 nov. Wij vertrekken om 08.00 uur vanaf de Van Dedemkerk, Hoofdvaart 5. Met ongeveer 25 personen kunnen
we rond de middag gereed zijn. Heeft U zin om ons te helpen? U kunt zich opgeven bij Cobi van Leussen tel. 0523612381/06-22662367 of mail naar werkgroephongarije@planet.nl
Fruitpluk 2014 : Het mooie bedrag van € 2114,-- is bij elkaar geplukt. Tien keer ging er op woensdag en vrijdag een auto met
vier mensen richting de familie Balk in Kraggenburg. De familie Balk was erg blij met onze hulp, zo mailden ze. Hierbij wil ik
namens de Stuurgroep Fondsenwerving alle plukker/sters hartelijk dank zeggen voor hun inzet deze afgelopen weken. Vr. gr.
Marry Brand
Gevraagd: kerst spullen: Vrijdag 12 en zaterdag 13 dec. staan we weer zoals voorgaande jaren op de kerstmarkt met 2e
hands kerstspullen. We verkopen daar ook knieperties. Volgende vraag is: hebt u nog kerst spullen liggen ,dan kunt u die bij
ons kwijt, u kunt hiervoor bellen: Ria Smit tel.0641939661 of Margriet Lamberink tel.0618451011 Stuurgroep fondsenwerving.
Sectie Noord Oost 1,2, 3: Vrijdag 21 nov. om 18.00/18.15 uur plannen we een Amerikaanse fuif in De Antenne. Veel mensen
hebben zich opgegeven. Wilt u/wil jij ook deelnemen, stuur dan z.s.m. een email naar n.rietberg@kpnmail.nl of bel
0613257190.
Amerikaans Buffet wijk zuid-oost, sectie 1: Aanstaande vrijdag 21 nov. a.s. gaan we om 18.00 uur met elkaar eten in het
Kruispunt. Wanneer je je nog niet hebt opgegeven is dat geen probleem, het kan nog. dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het december nummer is zaterdag 22 nov. om 17.00 uur. S.v.p. uw kopij voorzien
van uw naam en tel.no, 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?
Evaluatie: De federatie bestaat ruim een jaar, een mooie periode om te evalueren. De kerkenraad verneemt graag uw
ervaringen in deze. Het evaluatieformulier is digitaal in te vullen via de link:
http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=205704 . Daarnaast is het formulier te vinden via de website en app van
onze gemeente. De app is te downloaden voor ios en android in de appstore (hiervoor ‘protestant’ intypen, de rest spreekt
voor zich). Tevens is het invullen op papier mogelijk. De evaluatieformulieren liggen in de hal van De Antenne en bij uitgang
Noord van de Van Dedemkerk. Hier kunt u ze ook ingevuld weer inleveren (t/m 7 dec. a.s.).

