Zondag 20 oktober 2013
Afwezig. Ds. Karsten van Staveren zal vanaf zondag 20 oktober t/m 3 november niet aanwezig zijn. Indien nodig,
kunt u tijdens deze afwezigheid een beroep doen op de andere wijkpredikanten.
Blokcatechese 12-16. De aanmeldingen van de blokcatechese zijn begonnen. Voor oktober/november bieden we
“Kiekeboe” (een kerkentocht) en “Hoe groen ben je” (over het omgaan met het milieu/schepping) aan. De leiding
zal zo spoedig mogelijk met de tieners contact opnemen.
16+ groep. Daar horen dus alle 16-plussers bij! Je bent heel erg welkom op maandag 21 oktober om 19.00 uur in
De Antenne.
Uitnodiging najaarscontactavond H.V.D. Op maandag 21 oktober is de najaarscontactavond van de H.V.D.
Medewerkers van de Wereldwinkel willen graag het belang van de wereldwinkel onder onze aandacht brengen
d.m.v. een presentatie over producten uit derde wereldlanden. De avond begint om 19.30 uur in De Fontein.
22+ groep. Dit is een gezellige groep van jonge mensen tussen de 22 – 35 jaar die over geloof, persoonlijke dingen,
samenleving met elkaar spreken. Ook jij bent meer dan welkom! Dinsdag 22 oktober om 20.00 uur in De Antenne.
Het gezamenlijk eten is de eerstvolgende keer op vrijdag 25 oktober in De Fontein. Hebt u zin om gezellig samen
te eten dan bent u vanaf 17.45 uur van harte welkom. Om 18.00 uur beginnen we met de maaltijd. Als u zich nog
wilt opgeven, dan kan dat tot woensdag 23 oktober bij Nellie Hilberink, tel. 614844. De kosten voor de maaltijd zijn
€ 3,00 per persoon.
Nationale Bijbelzondag. Elk jaar wordt in Nederland op de laatste zondag van oktober de Nationale Bijbelzondag
gevierd. Ook in onze gemeente vieren we Bijbelzondag. Er is dan een fraaie brochure met teksten van en over
Paulus uit diverse Bijbeluitgaven o.a. de Bijbel in Gewone Taal, die in 2014 zal verschijnen. Aan de hand van
teksten uit Galaten 5, Handelingen 27 en 1 Korintiërs 12 wordt u aangesproken om iets met Paulus’ woorden te
doen. Tijdens de Bijbelzondag zal er in veel kerken gecollecteerd worden voor het werk aan de vertaling van de
Bijbel in het Gun, Mina, Mòreé, talen die worden gesproken in Benin, Togo en Burkina Faso. Als plaatselijke
werkgroep hopen we volgend jaar weer een Bijbelkwis te organiseren.
Opendeurdienst. Op zondag 27 oktober is er een Opendeurdienst in de Van Dedemkerk. Het thema waar ds. G.B.
Huiskamp over zal spreken is: Wel in deze wereld, niet van deze wereld. De muzikale medewerking is van de
zanggroep Resin uit Hooghalen. Vanaf 18.50 uur zingen we enkele bekende liederen.
Jubileumconcert Christelijk Mannenkoor Asaf. 27 oktober is het 60 jaar geleden dat het Chr. Mannenkoor Asaf
werd opgericht. Om dit te vieren houdt het koor op D.V. zaterdag 2 november een jubileumconcert in De Antenne,
aanvang 20.00 uur. Voorafgaande aan het concert worden de bezoekers vanaf 18.30 uur tot 19.45 uur door de
jubilaris getrakteerd op een kop koffie/thee met een verrassing. Zie voor verdere informatie De Samenspraak
oktober 2013.
Van Dedem Kerkkoor. Op zondag 3 november 2013 viert het Van Dedem Kerkkoor haar 55-jarige lustrum. Als
bestuur nodigen wij u graag uit voor de dankdienst, die wij samen met u willen houden in de Van Dedemkerk,
aanvang 9.30 uur. Ds. J. van Dijk zal in deze dienst voorgaan en het koor zal samen met u vele liederen zingen. We

hopen natuurlijk dat u allemaal komt. Na de dienst is er koffiedrinken in De Fontein. Daarbij is er de gelegenheid
bestuur en leden te feliciteren.
Cursus Kleuren verkennen in het liedboek. In De Samenspraak van oktober staat een stukje geschreven over de
cursus Kleuren verkennen in het liedboek. Er staan geen data bij vermeld; het is een cursus van drie avonden en
wordt gehouden op 5, 12 en 19 november in De Antenne.
Rondbrengers fruitbakjes gezocht! De gezamenlijke diaconieën bieden de chronisch zieken en leden van 80 jaar
en ouder een fruitbakje met een dagboek aan. Dit gebeurt op Dankdag, 6 november. Maar, deze attentie komt niet
vanzelf bij de mensen! Kom woensdag 6 november tussen 9.00 en 12.00 uur (of 5 november tussen 15.00 en 19.30
uur) in de consistorie van de Van Dedemkerk en neem een aantal fruitbakjes mee en breng deze rond. Beloning: een
blij gezicht, dankbaarheid ..!
Helpende handen gevraagd (tijden in overleg) voor vrijdag 15 november ‘Ontmoet elkaar eens anders dag’,16.0020.30 uur, voor de verkoop van de eigen gebakken oliebollen, voor het maken van foto’s, voor het aanbieden van
koffie/thee, voor de verkoop van zelfgemaakte lekkernijen, voor de verkoop van (zelfgemaakte) spullen. Alles ten
bate van de Minke Stichting. Opgeven bij Martha Prins, martha.prins@live.nl of tel. 616205.
GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Collecteopbrengst 13 oktober: Kerk in Actie/Werelddiaconaat: € 249,87; Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 238,53.
Gezocht: een nieuwe bezorger/ster voor het kerkblad. Het gaat om 10 adressen op Sponturfwijk/Mulderij. Dus lijkt
het u wat om 1x in de maand heerlijk de natuur door te fietsen, te lopen of te rijden en u tegelijkertijd nuttig te
kunnen maken door het kerkblad rond te brengen, neem dan contact op met het kerkelijk bureau, tel. 610894 of
stuur een e-mail naar kerkelijkbureau.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl. (I.v.m. vakantie volgt reactie na 26
oktober). Wenny Schuurman.
GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Collecteopbrengst 13 oktober: Kerk in Actie/Werelddiaconaat: € 340,82; Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 168,20.

