Zondag 17 november 2011
Info avond Taizé : 18 nov. 19.00 uur De Antenne. Ben jij tussen de 16 en 29 jaar en wil jij ook eens zien en horen
wat er in Taizé allemaal te beleven valt. Kom dan op 18 november naar De Antenne. Er wordt een presentatie
gehouden en enkele jongeren vertellen hoe zij de week in Taizé beleefd hebben. In 2014 gaan we met een groep
naar Taizé van 27 april t/m 4 mei. Aanmelden kan op taizededemsvaart@gmail.com
Open kring: De eerste bijeenkomst is op 26 november a.s. in de Antenne. Aanvang 19:30 uur. Sluiting 21:30 uur
Informatie bij ds. Gerrit Huiskamp, tel 616557 of email dsgbhuiskamp@pkn-dedemsvaart.nl
Kerk en Israël: De sabbat, een feestdag? Leer er 21 november meer over! De commissie Kerk & Israël
Dedemsvaart organiseert donderdag 21 november 2013 een lezing over de sabbat. Spreker is drs. Menno Alkema.
Velen denken bij het woord sabbat aan de zondag, en aan regels en wetten over wat er op die dag allemaal niet mag.
Maar binnen het Jodendom is dat heel anders. De sabbat is een dag van vreugde. De bijeenkomst start om 19.30 uur
in de Antenne, Wilhelminastraat 3 in Dedemsvaart. Deze avond is zeer interessant voor alle leeftijden. De toegang
is vrij, er wordt een collecte gehouden.
Basiscatechese: Hallo meiden en jongens uit groep 7 en 8, op zondag 24 november is er weer basiscatechese. Kom
om 9:30 uur naar De Fontein, door de deur aan de zijkant. We zijn net als anders met de zegen in de Van
Dedemkerk. Tot dan!! En neem gerust iemand mee!! Groeten Erna en Anja. Voor info Alice Visscher, 617339,
alicevisscher@kpnmail.nl
Trompetters in De Antenne : Vanavond om 19.00 uur een speciale dienst voor jong en oud, waar 2 zeer goede
trompettisten van het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee bijzondere muziekstukken zullen spelen.
Alles staat in het teken van het thema: “HERFST”. Toegang gratis!
Taizé: Op zondag 15 december 2013 is er tijdens de avonddienst in De Antenne aan de Wilhelminastraat 3 in
Dedemsvaart, een gebedsviering in de stijl en de sfeer van Taizé. De viering is een meditatieve dienst waarin
liederen, gebed en stilte centraal staan. Het thema van deze dienst is: ‘ Maak de weg van de Heer gereed, maak recht
zijn paden ‘Liefde is een werkwoord’. De kerk is open vanaf 18.30 uur en de viering begint om 19.00 uur. Wees
welkom!
Wil(t) jij/ u meer informatie over Taizé in Frankrijk of Taizé in Dedemsvaart? Mail of bel dan naar het secretariaat
van de werkgroep Taizé; Jeltje Nijhuis, 0523-616346 , taizededemsvaart@gmail.com
Bijbels inleveren voor een goed doel: Wat doe je met je oude (stukgelezen) bijbel?
Veel mensen hebben er moeite mee om die zomaar bij het oud papier te gooien. Uitgeversgroep Jongbloed,
uitgeefpartner van het Nederlands Bijbelgenootschap, wil uw oude bijbels graag hebben voor de recycle-bijbelactie.
Oude en onbruikbare bijbels worden ingezameld en het papier wordt gebruikt voor het maken van nieuwe bijbels en
bijbel-uitgaven. Omdat zeer veel mensen over de hele wereld niet zelf een bijbel kunnen betalen, subsidiëren de
Bijbelgenootschappen bijbels. Door mee te doen aan deze actie draagt u dan ook indirect bij aan de verspreiding
van de bijbel wereldwijd. Alle uitgaven van bijbels en liedboeken op dundruk (dun papier) kunnen tot 1 december
worden gedeponeerd in een speciaal daarvoor bestemde doos in “De Antenne en de “Van Dedem” Bijbels en
liedboeken met dik papier kunnen niet ingeleverd worden. Info: Anneke Lei 852175 ; anneke.lei@ziggo.nl Dirk van
Kalkeren 612177 ; d.van.kalkeren@hetnet.nl
Slachtoffers ramp Filipijnen: Op zondag 24 november is de collecte Kerk & Samenleving/Diaconie bestemd voor
noodhulp aan de slachtoffers van de tyfoon Haiyan op de Filipijnen. De toegebrachte schade is enorm en het aantal

dodelijke slachtoffers wordt geschat op tienduizend. In het rampgebied is grote behoefte aan schoon drinkwater,
voedsel, kleding en tijdelijk onderdak. GEEF aan de collecte in de kerkdienst of maak uw gift o.v.v. ramp Filipijnen
over op bankrekeningnummer 31.29.61.944 van de Hervormde Diaconie of bankrekeningnummer 31.29.94.311
van de Gereformeerde Diaconie.
Zingend de toekomst tegemoet" . Zondag 24 november zal er om 19:00 uur in de Van Dedemkerk een Zangdienst
zijn. Het Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld o.l.v. Frank Kaman zal voor ons zingen, we zingen als gemeente
en een aantal liederen doen we samen. Ronald IJmker begeleidt de koor- en samenzang. Het geheel staat onder
leiding van ds. J van Dijk.
GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Collecteopbrengst 10 november : Plaatselijk Kerkelijk Werk € 66.40 Dankdag collecte € 86,--. 10 nov. 's avonds:
Kerk & Samenleving/ Zending € 49,80 , 6 nov.: Kerk & Samenleving / Vluchtelingenwerk Kerk in Actie € 346,30
GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Collecteopbrengst 10 november: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 448,62. Zending € 492,70

