Correctie van De Samenspraak: De dankdagdienst op wo. 2 nov. is in de “Van Dedemkerk” en niet in “De
Antenne.
Catechisatie 16+ dinsdagavondgroep: De catechisatiegroep o.l.v. ds J.van Meerveld heeft geen catechisatie op 18
en 25 oktober. Dinsdagavond 1 november hopen we elkaar weer te ontmoeten.
Bijbelweek met Interkerkelijke Bijbelquiz NBG: Graag nodigen wij u uit om mee te spelen in de Bijbelquiz. Dit
jaar zijn de vragen niet zo moeilijk. Het is een mooie gelegenheid om even stil te staan bij de Bijbel. Op
woensdagavond 26 okt. staan de deuren van WZC Avondlicht voor u open! Het duo “Cheles” verleent hun
medewerking met zang. Aanvang 20.00 uur. Graag tot ziens!
Bijbelzondag 30 oktober: In de morgendienst op 30 oktober staan wij stil bij de wijze lessen van Jezus.
In deze dienst staan we ook stil bij het werk van het NBG. De collecte zal voor dit werk bestemd worden.
Collecte N.B.G.: De missie van het Nederlands Bijbelgenootschap (N.B.G.) is dat de Bijbel zoveel mogelijk
mensen bereikt en aanspreekt in Nederland en Wereldwijd. De laatste zondag van oktober is de Nationale
Bijbelzondag. Op die dag staat het belang van het bijbelwerk centraal en wordt er extra bij stilgestaan , dat veel
christenen nog geen bijbel hebben in hun eigen taal of het boek niet kunnen betalen. De tweede collecte is volgende
week zondag in beide kerken bestemd voor het N.B.G.
Catechisatie: De maandaggroep o.l.v. ds.J.van Dijk is niet op 24 en 31 oktober.
Anders Kerken: Het thema van deze dienst op deze zondagmorgen is “de Verleiding”. Iedereen heeft hier in zijn
leven mee te maken, benieuwd wat erover gezegd wordt? Voorganger is ds. Overeem en natuurlijk is er weer
medewerking van de EPN band. Oppasdienst en kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 zijn beschikbaar. Koffie,
thee en ranja staat klaar voor aanvang van dienst vanaf 10.00 uur en om 10.30 uur begint de dienst in de De
Antenne.
Diaconie: Het gezamenlijke eten is op vrijdag 28 oktober in de Fontein. Om 18.00 uur bent u van harte welkom!
Als u zich nog wilt opgeven, dan kan dat tot woensdag 26 oktober bij Nellie Hilberink tel 614844.
De kosten zijn € 3, --.
Basiscatechese: Zondag 30 oktober is er weer basiscatechese. Deze ochtend in de Fontein. We beginnen net als de
kerkdienst om 9:30 uur. Komen jullie weer met net zoveel als de eerste keer ?? Maar nieuwe kinderen zijn ook van
harte welkom. Het zou geweldig zijn , als jij er ook bent!! Tot ziens op 30 oktober in de Fontein. Groetjes Erna,
Carlein, Anja en Alice. Voor info: a.p.visscher@home.nl of 617339
Vorming & Toerusting m.b.t. Kerk & Israël: Zaterdag 29 oktober a.s van 19.30 u - 21.30 u. komt theoloog en
kunstenaar Ruud Bartlema, die zich verdiept heeft in de joodse mystiek, de schilderijen die hij gemaakt heeft van de
Hebreeuwse letters en die te bezichtigen zijn in Kerk.Centrum 'De Antenne', uitleggen. Opgave t/m 27 oktober bij
G.Batterink-Nijwening, tel. 638388 of per e-mail ge.batterink@zonnet.nl Kosten: € 5 incl. koffie/thee.
Startavond catecheseseizoen: donderdag 18 oktober hebben we met een groep jongeren een gezellige en actieve
startavond gehad. We hebben de wervelwindshow gespeeld. Ook hebben de jongeren zich opgegeven voor het
catecheseseizoen 2011/2012 Heb je deze avond gemist? Jammer hoor! Natuurlijk kan je je nog wel opgeven voor

het catecheseseizoen. Graag zo snel mogelijk, zodat wij weten hoeveel jongeren er gaan komen! Het eerste blok
start namelijk al in de eerste week van november! Graag even een mailtje met je naam, telefoonnummer en in welke
klas je zit naar Carien Gelmers cariengelmers@hotmail.com
Van Dedemkerk
Collecteopbrengsten: 16 okt. Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 230,97, Kerk en Samenleving/Diaconie: € 214,43.
Diaconie: Woensdag 2 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Graag willen we een fruitbakje bezorgen bij
alle 80+ uit de gemeente en alle (chronisch) zieken (± 350 fruitbakjes). Hierbij willen we een beroep op u doen om
de fruitbakjes te bezorgen. Woensdag vanaf 10.00 uur staan de bakjes klaar in de consistorie. Komt u ons helpen?
H.V.D. : Op maandag 24 oktober 2011 is de najaarscontactavond voor de medewerkers van de H.V.D. Na de
inleiding, notulen en mededelingen willen we de avond vullen met bingo, afgewisseld met gezellige
ontspanningsmomenten.
De avond begint om 19.30 uur in de Fontein. U bent van harte welkom.
Jubileum: Geert en Jannie Masselink, Langewijk 218, 7701 AL Dedemsvaart, hopen op 29 oktober te gedenken, dat
zij veertig jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd!
Waarneming: ds.J.van Meerveld neemt t/m 30 oktober waar voor ds.J.van Dijk in situaties waarin bijstand van een
predikant gewenst is.
De Antenne
Collecteopbrengsten: 16 okt. Evangelisatie € 178,- , Plaatselijk Kerkelijk Werk € 251, - , Kerk&Samenleving €
204,- Werelddiac. € 106,- (nagekomen, doosjes) Kindercollecte: € 11.35 Totaal stand € 110,35
55+-middag : 27 oktober a.s. Mevr. Kuier uit Ruinen verzorgt een Drents programma. Dat wordt vast leuk en we
hopen op veel bezoekers. Iedereen is welkom. We beginnen om 14.00 uur. Voor vervoer kunt u bellen met Gerdien
Huizinga tel. 613071.
Gemeentebijeenkomst zondag 30 oktober: De kerkenraad nodigt u van harte uit voor het bijwonen van een
gemeentebijeenkomst op zondag 30 oktober a.s.. In deze bijeenkomst zal de stand van zaken rond het
beroepingswerk aandacht krijgen en is er gelegenheid vragen te stellen. De bijeenkomst is na de kerkdienst tijdens
de koffie

