Zondag 20 november 2011
Vorming & Toerusting m.b.t. 'Kerk & Israël: Zondagmiddag 27 november a.s. van 15.30 u. - 17.00 u.
maakt ds. Roeland Busschers uit Assen ons deelgenoot van zijn geboeid zijn door Chassidische verhalen.
Met verve brengt hij deze joodse verhalen tot leven. De muziek wordt verzorgd door de band NoMoreWaiting.
Zij zijn in het programma actief als klezmermuzikanten. Vanaf 15.00 u. is er eerst koffie, thee of fris dat bij de
entreeprijs van € 7,50 is inbegrepen.
Taizéviering: Vanavond is er in De Antenne een viering in de sfeer en stijl van Taizé.
Het thema van deze dienst is: 'Onderzoek alles, behoud het goede.' De kerk is open
vanaf 18.30 uur en de dienst begint om 19.00 uur.
Opendeurdienst: Zondagavond 27 november zal er een Opendeurdienst worden gehouden in de Van Dedemkerk.
Predikant is ds. J van Dijk, de organist Hans Niezink en muzikale medewerking wordt verleend door
Jongerenkoor 'Together' uit Lutten, o.l.v. Joke Odink. Dit alles rond het thema: Voor niets gaat de zon op.
Zoals gebruikelijk worden er voor de dienst, drie liederen gezongen en de aanvangstijd is daarom 18:50 uur.
Leven uit de Bron: Dinsdag 22 november vindt om 19.30 uur in de kerkzaal van de Antenne de tweede toerustingsavond
rondom Leven uit de Bron plaats. We komen terug op de eerste avond en bouwen weer verder. Het is geen bezwaar als u de
eerste avond niet hebt meegemaakt. De vier predikanten praten u zo weer bij. U kunt zo instappen. Van harte welkom dus!
Webmaster gezocht:De webmaster van de Gereformeerde Kerk Chris Weijenberg stopt er binnenkort mee. Wie heeft
interesse om samen met de webmaster vanuit de Hervormde Gemeente dit op te pakken? Het doel is, om met z’n tweeën de
gezamenlijke website van de Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.o. te beheren. Interesse? Bel (0523-614308)of mail
(vrielinggj@gmail.com) me dan even Gerrit Jan Vrieling.
Taizé Infoavond: Ben je tussen de 15 en 29 jaar en benieuwd wat Taizé inhoudt? En waarom jongeren enthousiast zijn over
Taizé? Kom dan naar de infoavond op woensdag 23 november om 19.30 uur in De Antenne.
Diaconie: Het gezamenlijke eten is de volgende keer op vrijdag 25 november in de Fontein.
Om 18.00uur bent u van harte welkom! Als u zich nog wilt opgeven, dan kan dat tot woensdag 23 november bij
Nellie Hilberink tel 614844. De kosten zijn drie euro.
Inpakkers gevraagd voor kerstpakketten: Werkgroep Hongarije is weer gevraagd om voedselkerstpakketten te gaan inpakken
voor Vidotrans-HTG in Heerenveen. Hiermee kunnen we de kas van de werkgroep spekken. Wie kan ons helpen op zaterdag
3 december 2011 Wij vertrekken om 08.00 uur vanaf de Van Dedemkerk, Hoofdvaart 5. Het zou mooi zijn als wij deze dag
met 35 personen bezig zijn om dit karwei af te krijgen. Mocht je maar een gedeelte van een dag kunnen, dan is dat ook geen
enkel probleem. Wie al eens mee geweest is, weet dat het een gezellig gebeuren is. Het is niet alleen werken, maar ook voor
de inwendige mens zal worden gezorgd. Heeft U zin om ons te helpen??? Geef het dan door aan:Cobi van Leussen tel. 0523612381/06-22662367 of mail naar werkgroephongarije@planet.nl
Catechisatie 16+ dinsdagavondgroep: De catechisatiegroep o.l.v. ds J.van Meerveld dinsdagavond
van 19.00 – 19.30 uur in De Antenne.

Van Dedemkerk
Collecteopbrengsten: 13 november Plaatselijk Kerkelijk Werk € 55,93. PKW/Diaconie € 48.49
Morgendienst 27 november: Volgende week zondag, de eerste zondag van Advent, werkt In de Van Dedemkerk het
Chr.Mannenkoor Asaf mee.In deze dienst begint ook het Adventproject: Op zoek naar de koning.
Catechisatie: Maandag van 19.00-19.45 uur komt de groep o.l.v. ds.J.van Dijk weer bij elkaar in zaal 2 van de Fontein.

Doopzitting: Op zondag 4 december is er weer gelegenheid tot dopen, in een dienst waarin ds.J.van Dijk hoopt voor te gaan.
De doopzitting is donderdag 24 november om 20.00 uur in zaal 2 van de Fontein (achteringang). Beide ouders worden daar
verwacht.
De Antenne
Collecteopbrengsten: 13 november Plaatselijk Kerkelijk Werk € 673,- PKW/Diaconie € 565,Uitnodiging:De uitnodigingen voor de gemeenteavond liggen in de hal van De Antenne
55+middag: Op 24 november a.s. zal De heer A. Wolters, molenaar te Ommen komt vertellen over zijn werk.Iedereen is
hartelijk welkom. We beginnen om 14.00 uur en voor vervoer kunt u weer bellen met Gerdien Huizinga, tel. 613071.

