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Zondag 23 november 2014 (laatste zondag van het kerkelijk jaar)
Opbrengst gezamenlijke collecten:
16 nov. Kerk & Samenleving /Binnenland Diaconaat - Rudolphstichting € 685,83, Plaatselijk Kerkelijk Werk € 625,80 en
EPN band € 649,67
Dopen: Zondag 30 nov. worden er twee kinderen gedoopt in De Antenne. Roland, zoon van Marlon en Dianne van
Dorrestein, De Koningsvaren 64 en Suze, dochter van Jeroen en Gelina Lawant, Bachplein 35.
Biddag 27 nov. CGK: Op donderdag 27 nov. a.s. wordt ´s avonds vanaf 19.30 uur een bijeenkomst gehouden in de
Christelijke Gereformeerde Kerk, Zwiersstraat, waarin we samen willen bidden voor de wereld en de mensen , die in nood
zijn. Qua vorm zal deze bijeenkomst lijken op diensten op bid- en dankdag , zoals die jaarlijks in de CGK worden gehouden.
Dat betekent dat er wat gezongen en gelezen zal worden, maar dat het vooral gaat om gebed. In de gebeden zal worden
voorgegaan door verschillende gemeenteleden. Ds. Wouter Moolhuizen
Rock Solid: Komende maandag komt Rock Solid (12-13) weer bij elkaar in het Kruispunt van de van Dedem. Ben jij er ook?
Solid Friends: Ben je 14 of 15 dan is er Solid Friends voor jou. We komen bij elkaar op 26 nov. en 3 en 10 dec. in de kleine
zaal van de Fontein. Wij hebben er zin in. Kom jij ook?
Doopzitting: Dinsdag 2 dec. om 20:00 uur is er een doopzitting voor een ieder ,die erover nadenkt om op 14 dec. te laten
dopen. Opgave voor de doopzitting voor zondag 30 nov. bij ds. Karsten van Staveren.
Bijbelstudie: Donderdag 27 nov. komen we om 9:45 uur weer bij elkaar in de consistorie van de Van Dedemkerk. We zullen
met elkaar nadenken over het thema “Uitgeblust”. ds. Karsten van Staveren
Belijdeniscatechese: Op vrijdag 28 nov. is er weer belijdeniscatechese om 20.00uur aan de Hoofdvaart 5.
Gespreksgroep belijdenisgroep 2013/2014 :We komen bij elkaar op vrijdag 28 nov. om 19.30 uur in de Antenne.
Kerst oan de Voart: Voor de kerstmarkt op vrijdagavond 12 en zaterdagmiddag-avond 13 dec. zoeken we nog ouders, die
met hun kindje Maria, Jozef en Jezus willen zijn. Verder is iedereen ,die mee wil doen hartelijk welkom! Het is leuk om samen
te doen en we brengen op een aansprekende manier het geboorteverhaal van Jezus. Wanneer je alleen een bepaald dagdeel
kan is dit ook prima. dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl
Gezamenlijk eten: Het gezamenlijk eten is de eerstvolgende keer op vrijdag 28 nov. a.s. 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 26 nov. bij Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per
persoon. Wij zien u graag aan tafel!!

Visitatie:3 dec. a.s. bezoeken visitatoren, ds. van Staalduine en mevrouw Lichtenbelt, onze gemeente. Het betreft
een pastoraal bezoek vanuit het regionaal college. Zij bezoeken de predikanten en de kerkenraad. Daarnaast
spreken de visitatoren met vertegenwoordigers van de taakgroepen en willen ze graag met gemeenteleden
praten. Dit laatste kan op woensdag 3 dec. van 18.00 tot 18.30 uur in de consistorie bij de Van Dedemkerk. Weet
u van harte uitgenodigd; aanmelding vooraf is niet nodig. Meer informatie vindt u in De Samenspraak.
The Voice of God - part 1: the Blind Auditions: We zien het wekelijks voorbij komen op de tv, het beroemde RTL
programma the Voice of Holland. Maar hoe zit het eigenlijk met the Voice of God, draai jij om voor de stem van God? Hoe
herken je de stem van God? Allemaal vragen waar je niet dagelijks bij stil staat, maar toch hebben ze een zekere waarde.
We gaan hier verder op in tijdens de EigenwijzZ dienst van 7 dec., we starten om 19:00 uur in De Antenne aan de
Wilhelminastraat. Ds. Dekker uit Wierden zal voorgaan in deze dienst en Julia Nijhuis zorgt voor de muzikale begeleiding.
Gemeenteavond DE HOOGSTE PRIORITEIT: Op woensdag 26 nov. wordt er 's avonds vanaf half 8 in de Antenne weer een
gemeenteavond gehouden. Alle gemeenteleden worden opgeroepen deze avond te bezoeken. De kerkenraad wil graag van
de gemeenteleden horen of we op de goede weg zitten en wat het aller belangrijkste is, wat er het komende jaar gerealiseerd
moet worden.
Bijbelkring :Donderdag 27 nov. komen we o.l.v. ds. J. van Dijk weer bij elkaar in zaal 1 van de Fontein.

Wat geloven we in Gods naam? Het begin was verrijkend. En er zijn nog 3 avonden over om met elkaar te
praten over de basics van het christelijke geloof. Samen met andere 30ers en 40ers willen we nadenken over de
inhoud van het christelijke geloof. De avonden zijn: 24 nov. en 1,8 dec.
Open kring: De open kring komt weer bij elkaar dinsdag 25 nov. De morgenbijeenkomst is van 09.30-11.30 uur.
De avondbijeenkomst is van 20.00 -22.00 uur. In de Antenne.
Evaluatie: De federatie bestaat ruim een jaar, een mooie periode om te evalueren. De kerkenraad verneemt graag uw
ervaringen in deze. Het evaluatieformulier is digitaal in te vullen via de link: http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?
id=205704 . Daarnaast is het formulier te vinden via de website en app van onze gemeente. De app is te downloaden voor ios

en android in de appstore (hiervoor ‘protestant’ intypen, de rest spreekt voor zich). Tevens is het invullen op papier mogelijk.
De evaluatieformulieren liggen in de hal van De Antenne en bij uitgang Noord van de Van Dedemkerk. Hier kunt u ze ook
ingevuld weer inleveren (t/m 7 dec. a.s.).
55+ : Donderdag 27 nov. bent u weer welkom in de Antenne. Mevr. Boesjes uit Dalen komt met haar programma “van
Poëziealbum tot gedicht”. Mocht u nog een poëziealbum hebben, neem hem mee! We beginnen gewoon om 14.00 uur en als
u graag gehaald wilt worden kunt u (tussen 12.00 en14.00 uur) bellen met mevr. Huizinga tel. 613071. Tot donderdag.
“Ontmoet elkaar eens anders” dag 14 nov.: De totale opbrengst voor het Pastor Thomas Schoolfonds India is € 1162,46.
De “beste bakkers van 2014” zijn geworden Ellis Strijker en Marijke van Eerden. De schilderij-verloting was voor Jantje
Huzen. De voedselbank kreeg zakken oliebollen, houdbare producten, zelfgebakken cakes en koeken van Nanning’s
Koekbakkerij en een donatie van € 53,45. U had graag willen komen, maar het is niet gelukt en u wilt toch iets bijdragen?
rek.nr. NL13RABO0138641242 t.n.v. Pastor Thomasfonds o.v.v. Schoolfonds India en/of voor de Voedselbank Hardenberg:
rek.nr. NL66RABO0126330891.
Classis Ommen: Thema-avond:”Aanbidden – rituelen buiten de kerk”. Opening en inleiding door ds. H. Wagenaar van
Nijkleaster uit Jorwert. De Classis nodigt u uit voor donderdag 27 nov. om 19.45 uur in De Kern aan de Bouwstraat in Ommen.
De agenda van de Classis wordt na de pauze vervolgd, maar u bent vrij om naar huis te gaan.

