Zondag 18 november 2012
Basiscatechese. Hallo groep 7 en 8. Voor jullie is er vandaag basiscatechese. We komen samen tijdens de
ochtenddienst van 9.30 uur in de Antenne in het bovenzaaltje, dus even de trap op! Van harte welkom, ook als je al
in de kerk zit mag je nog naar ons toekomen!! Tijdens de zegen hopen we weer terug te zijn in de kerk. Groetjes
Anja en Alice. Voor info Alice Visscher, tel. 617339 of a.p.visscher@home.nl
Avonddienst 18 november in de Antenne: VOOR JOU IS MIJN DROOM. Dienst van poëzie en muziek. Hans
Bouma, poëzie - Luko Hans, piano. Stelt u zich voor: Een pianist zorgt improviserenderwijs voor een muzikale
stroom waarop een dichter als papieren bootjes zijn verzen neerlegt. Bootjes op weg naar de diepzee van een
mensenziel. In een eenvoudig liturgisch kader presenteert de dichter Hans Bouma een drietal collages over de
bijbelse sleutelwoorden geloof, hoop en liefde. Drie poëtisch-muzikale verhalen waarbij tekst en muziek elkaar
versterken en samen in dienst staan van wat onuitsprekelijk is. In de collages komen ook liedteksten van Hans
Bouma voor die we samen zullen zingen.
Opendeur dienst. Op zondag 25 november is er een Opendeur dienst in de Van Dedemkerk met als thema
‘hartbewaking’. Vanaf 18.50 uur is er samenzang. In deze dienst gaat voor ds. H.J.H. Pap uit Sint Jansklooster. De
zang- en muziekgroep Ancora o.l.v. Hans Wieringa en Alie Brinkman uit Zwolle zullen met enthousiasme hun
muziek laten horen.
Inpakkers gevraagd voor KERSTPAKKETTEN. Werkgroep Hongarije is weer gevraagd om
voedselkerstpakketten te gaan inpakken voor Vidotrans-HTG in Heerenveen. Wie kan ons helpen op zaterdag 1
december? Wij vertrekken om 8.00 uur vanaf de Van Dedemkerk, Hoofdvaart 5. Als we met 30 personen kunnen
gaan, is de klus rond de middag klaar.
Heeft U zin om ons te helpen??? Geef het dan door aan Cobi van Leussen, tel. 0523-612381/06-22662367 of mail
naar werkgroephongarije@planet.nl Alvast hartelijk dank.
Stuurgroep Fondsenwerving. Ons, de stuurgroepleden, wordt regelmatig gevraagd of er ook oud ijzer wordt
ingezameld Het antwoord is ja. Elk jaar, aan het einde van de Fancy Fair worden alle metalen die over zijn gebleven
verkocht en de opbrengst is zeer de moeite waard. Vandaar dat wij u vragen onze ophaaldienst te bellen wanneer u
van plan bent metalen producten of producten waar nog metalen onderdelen aan zitten weg te gooien. Daarnaast
kunt u ook alle goederen waaraan een snoer/stekker zit bij ons inleveren. Hiervoor ontvangen wij een interessant
bedrag. Tevens willen wij u van harte welkom heten op de kerstmarkt in december a.s. waar medewerkers van de
stuurgroep fondsenwerving de dit jaar ingezamelde kerstartikelen te koop aanbieden. Ook zullen daar weer onze
overheerlijke knijpertjes worden verkocht. Bij gebleken succes willen we dit zeker de komende jaren herhalen.
Stuurgroep Fondsenwerving.
Gemeenteavond. De kerkenraad van de Gereformeerde kerk nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op
woensdag 21 november a.s. in De Antenne. De agenda en begrotingsstukken liggen vanaf 16 november in De
Antenne. U kunt ze ook opvragen via scriba.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl , mocht u niet in de gelegenheid zijn
ze uit De Antenne mee te nemen. Graag tot woensdag 21 november a.s. De koffie staat om 19.30 uur klaar.
Er zijn voor mensen met schulden – collecte Kerk en Samenleving. Uit het armoedeonderzoek van Kerk in
Actie is gebleken dat de grootste groep van mensen die diaconale hulp krijgt problematische schulden heeft.
Daarom is Kerk in Actie begonnen met het project ‘SchuldHulpMaatje’. Schuldhulpmaatjes zijn goed getrainde
vrijwilligers die mensen leren om hun uitgavenpatroon op orde te brengen, om zo schuldenvrij te worden. En om in

de toekomst schulden te voorkomen. Wij vragen uw steun voor dit belangrijke project en bevelen de collecte van
harte bij u aan!
Collecte Kerk en Samenleving op 25 november – Noodhulp Syrië! Kerk in Actie is één van de weinige
organisaties die in Syrië mensen bereikt die zijn gevlucht voor het voortdurende geweld. De hulpverlening richt
zich op mensen die een tijdelijk onderkomen hebben moeten zoeken in publieke gebouwen, meestal in kelders van
bijvoorbeeld scholen. Bij deze hulp gaat het om het uitdelen van voedsel en artikelen voor de persoonlijke hygiëne
aan mensen die er het slechtst aan toe zijn. Volgens schattingen van Unicef bestaat de helft van de vluchtelingen uit
kinderen. Voor hen is op kleine schaal tijdelijk onderwijs opgezet, zodat kinderen hun studie weer kunnen
oppakken. Steun Kerk in Actie bij dit goede werk door te geven aan de collecte op 25 november!
16+ catechisatie. Maandag komen we weer bij elkaar om 19.00 uur in de Antenne. Er kunnen nog steeds jongeren
bij … tot 23 jaar. Als iedereen nu eens één ander (een vriendin of vriend meeneemt ….) Voor koffie en koek wordt
gezorgd!
Gesprekskring tot 30 jaar … Dinsdag zijn we bij elkaar en te gast bij Berend en Natascha Remmers,
Linderveldweg 11. Wanneer je ook met leeftijdsgenoten je geloof wilt beleven…. Kom gerust!!
Doopouders. Maandagavond is er vanaf 20.00 uur in de Fontein een avond voor ouders die in de jaren 2007 t/m
2011 hun zoon/dochter hebben laten dopen. Op deze avond willen we met elkaar praten over wat er komt kijken bij
een christelijke opvoeding. We wisselen ervaringen uit en zijn o.l.v. de predikanten met elkaar in gesprek. We
sluiten tegen 22.00 uur af. Van harte welkom!
De Antenne:
Van Dedemkerk:
Collecteopbrengsten 11-11: Plaatselijk Kerkelijk werk € 482,50 Kerk&Samenleving- Zending € 472,44
Dankdag (7 nov.): Plaatselijk Kerkelijk werk € 113,65 Kerk&Samenleving- Noodhulp Sahellanden € 534,80
Jubileum. Op 19 november zijn dhr. en mevr. Tempelman-Veldhuis, De Tjalk 27, 65 jaar getrouwd. We wensen
hen met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen nog veel goede en gezegende jaren.
Voorjaarsmarkt. We zijn al weer bezig met de voorbereiding van de voorjaarsmarkt 2013, die begin mei zal
worden gehouden. Heeft u verkoopbare goederen voor ons, zoals: huisraad, boeken, gereedschap of zelf gemaakte
spullen en u heeft geen ruimte om ze te bewaren? U kunt dan bellen naar de fam. Zwiers, tel. 612403 of fam. van de
Wal, tel. 613864. De bruikbare spullen komen we graag bij u ophalen.
De activiteiten commissie.

