Zondag 21 oktober 2012
Evangelisatie zondag: Sing to the King met Elvis: Vanavond is de dienst helemaal gevuld met Elvis gospel. Er
komt een dijk van een band met goede zangers en een vierkoppige blazerssectie. Na de eerste zeer succesvol
verlopen tour is er een compleet nieuwe dienst gemaakt. Het thema van de dienst is; Walk a mile in my shoes. De
ervaring leert; kom op tijd, want vol is vol!
16+ catechisatie- maandaggroep: Wij komen één keer in de veertien dagen bij elkaar rond zelf uitgekozen
thema’s. Het is een moment van gezelligheid en diepgang, eigen inbreng, film kijken en muziek luisteren. Iedereen
die tussen de 16–23 jaar is, is van harte uitgenodigd! Koffie en thee staan klaar.
Maandag 22 oktober, De Antenne om 19.00 uur.
Diaconie: Het gezamenlijke eten is de volgende keer op vrijdag 26 oktober in De Fontein. U bent 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 24 oktober bij Nellie Hilberink, tel. 614844. De kosten zijn € 3,00 per persoon.
Bijbelzondag: 28 oktober. In de morgendienst zal aandacht worden besteed aan het werk van het NBG te Haarlem.
U ontvangt de brochure Wijs met de Bijbel en er zal voor het NBG gecollecteerd gaan worden.
Zangdienst: Na alle bijzondere kerkdiensten van de laatste weken, is er zondagavond 28 oktober gelegenheid om
oude en vertrouwde liederen te zingen en te beluisteren in een Zangdienst, die om 19:00 uur begint in de Van
Dedemkerk. Voorganger is ds. L van Rikxoort uit Heemse en het Mannenkoor 'Asaf' o.l.v. Peter Bos zal zingen.
Koorzang en samenzang worden op het orgel begeleid door Ruth Pos. Het thema van de dienst is 'Verwondering'.
H.V.D. Op maandag 29 okt. 2012 houdt de HVD voor haar medewerk(st)ers in de Fontein de najaarscontactavond.
Na het officiële gedeelte is mevrouw Hooikammer uit Staphorst uitgenodigd. Zij zal deze avond de kleding van
Staphorst laten zien, showen en vertellen over de gebruiken die daar bijhoren. De avond begint om 19:30 uur. U
bent van harte welkom.
Bijbelquiz: Op woensdag 31 oktober zal voor de 5e keer in Dedemsvaart de NBG- Bijbelquiz worden gehouden.
Deze keer in De Antenne. Vanaf 19.30 uur ontvangst. Aanvang 20.00 uur. Ook onze regio- coördinator Mark
Koelewijn zal op een boeiende wijze komen vertellen over het N.B.G. Wij zien uit naar een goede opkomst. Het is
leuk om mee te doen in de zaal en wij zoeken nog enige panelleden. Aanmelden bij Jannie Hop (Tel.638579) voor
de Van Dedemkerk. Reserveert U deze avond? Wees Welkom!
Vorming & Toerusting m.b.t. Kerk & Israël: Woensdagavond 31 oktober a.s. komt ds. Bart Gijsbertsen in het
Kerkelijk Centrum 'De Antenne'. Hij behandelt met ons de Brief aan de Romeinen: Hoe zijn deze teksten
traditioneel uitgelegd in het Christendom en, hoe werden ze beluisterd in de tijd dat Paulus deze brief schreef; hoe
klinken deze teksten als ze gehoord worden met 'joodse oren'. Graag bijbel meenemen en wie zich wil voorbereiden
leze Romeinen 1:16-18; 3:21-30;
Rom. 9-11.Tijd: 19.30 u. - 21.30 u. Bijdrage: € 5 incl. koffie/thee. Meer info zie 'De Samenspraak', de website en
het programma boekje van "Vorming & Toerusting'.
BLØF dienst “Het licht tegemoet” Zondag 4 november is er een Bløf dienst in Dedemsvaart met als titel “Het
licht tegemoet”. Dominee Andries de Boer zal voorgaan in deze “rockdienst”. De muziek in de dienst is voor een
groot gedeelte afkomstig van de nieuwe cd van Bløf, “Alles Blijft Anders” en wordt live ten gehore gebracht door
Bløf- coverband Te Boven. ds. De Boer beoogt met deze dienst een brug te slaan tussen christelijke gelovigen en

andere mensen van goede wil. De dienst start om 19.00 in “de Antenne” aan de Wilhelminastraat in Dedemsvaart,
zaal open om 18.30. Entree is vrij.
Dankdag: Op dankdag (7 nov.) ontvangen de chronisch zieken en mensen van 80 jaar en ouder, in beide kerkelijke
gemeenten een fruitbakje en een dagboekje. Deze attentie staat dan klaar in de consistorie van de Van Dedemkerk.
Van de Hervormde Gemeente wordt dringend medewerking gevraagd bij het rondbrengen van deze attentie. Dit kan
op woensdag 7 november vanaf 9.00 uur.
Vorming en Toerusting: De eerste activiteit die we samen gaan ondernemen is het kijken van de film:
As it is is in Heaven. Het onderliggende thema is: hoe kun jij je leven veranderen? Iedereen, oud en jong, is
hartelijk welkom op vrijdag 9 november (een gezellig en leerzaam avondje uit) om 19.30 uur in de Antenne. De
koffie, een drankje en hapje staan klaar!
Belijdeniscatechese: We zijn op 15 oktober voor het eerst bijeen gekomen. Een kleine groep waar best nog wel wat
bij kan. We komen beurtelings op maandagavond en dinsdagavond bij elkaar. De volgende keren op maandag 12
november, dinsdag 27 november en maandag 10 december van 20.00-max.21.30 uur in zaal 2 van de Fontein. Wie
belangstelling heeft of meer wil weten kan contact opnemen met ds. J.van Dijk, tel.617345, dsjvandijk@pkndedemsvaart.nl.
De Antenne
Bereikbaarheid predikanten: Graag willen we als predikanten bereikbaar zijn en toch ook van de soms
spaarzame vrije tijd kunnen genieten. Daarom hebben ds. B. Breunesse en ds. G. Huiskamp het volgende met elkaar
afgesproken:Degene die in de zondagse morgendienst in de Antenne voorgaat, is altijd bereikbaar in dat weekend.
In het weekend van 21 oktober is dat ds. B. Breunesse, tel 0523-234818
Verjaardagsvisite: Op donderdagmorgen 1 november 2012 worden alle gemeenteleden in de leeftijd van 75 jaar of
ouder, die in de maanden augustus, september en oktober jarig zijn geweest van harte welkom geheten op de
jaarlijkse verjaardagsvisite in de Antenne. Uiteraard is uw partner of begeleider en sectieleider of
bezoekmedewerker ook van harte welkom. Als het goed is gegaan, hebt u daarvoor ook een persoonlijke
uitnodiging gehad. Hebt u die niet gehad, beschouwt u deze mededeling als uitnodiging. We hopen elkaar te
ontmoeten tussen 9.45 en 11.30 uur. Uiteraard zal er weer van alles uit de "oude doos" tevoorschijn worden
getoverd door Joop Moes en kunnen we genieten van een kopje koffie of thee met wat erbij en een
borreltje of glaasje fris tot slot.
Collecteopbrengsten 14-10: Plaatselijk Kerkelijk werk € 541,68 Kerk en Samenleving € 388,82

Taize € 54,84

Van Dedemkerk
Vrije week: In verband met een vrije week van ds. J.van Dijk nemen ds. G. Arends en dhr. J. Smit waar.
Collecteopbrengsten 14-10: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 223,53 Kerk en Samenleving Diaconie: € 178,47

