Zondag 24 november 2013, Zondag Voleinding
Open kring: De eerste bijeenkomst is op 26 november a.s. in de Antenne. Aanvang 19:30 uur. Sluiting 21:30 uur
Informatie bij ds. Gerrit Huiskamp, tel 616557 of email dsgbhuiskamp@pkn-dedemsvaart.nl
Verzoekplatenprogramma: Dinsdagmorgen 3 December vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor de luisteraars van de kerkomroep. U kunt hiervoor nog een plaatje aanvragen ,of
zomaar een groet of schouderklopje voor de maand december bij Janny Prinsen, tel. 612644. Ook is er een
kerstprogramma in voorbereiding , dat op 17 december zal worden uitgezonden.
Taizé: Op zondag 15 december 2013 is er tijdens de avonddienst in De Antenne aan de Wilhelminastraat 3 in
Dedemsvaart, een gebedsviering in de stijl en de sfeer van Taizé. De viering is een meditatieve dienst waarin
liederen, gebed en stilte centraal staan. Het thema van deze dienst is: ‘ Maak de weg van de Heer gereed, maak recht
zijn paden ‘Liefde is een werkwoord’. De kerk is open vanaf 18.30 uur en de viering begint om 19.00 uur. Wees
welkom!
Wil(t) jij/ u meer informatie over Taizé in Frankrijk of Taizé in Dedemsvaart? Mail of bel dan naar het secretariaat
van de werkgroep Taizé; Jeltje Nijhuis, 0523-616346 , taizededemsvaart@gmail.com
Bijbels inleveren voor een goed doel: Wat doe je met je oude (stukgelezen) bijbel?
Veel mensen hebben er moeite mee om die zomaar bij het oud papier te gooien. Uitgeversgroep Jongbloed,
uitgeefpartner van het Nederlands Bijbelgenootschap, wil uw oude bijbels graag hebben voor de recycle-bijbelactie.
Oude en onbruikbare bijbels worden ingezameld en het papier wordt gebruikt voor het maken van nieuwe bijbels en
bijbel-uitgaven. Omdat zeer veel mensen over de hele wereld niet zelf een bijbel kunnen betalen, subsidiëren de
Bijbelgenootschappen bijbels. Door mee te doen aan deze actie draagt u dan ook indirect bij aan de verspreiding
van de bijbel wereldwijd. Alle uitgaven van bijbels en liedboeken op dundruk (dun papier) kunnen tot 1 december
worden gedeponeerd in een speciaal daarvoor bestemde doos in “De Antenne en de “Van Dedem” Bijbels en
liedboeken met dik papier kunnen niet ingeleverd worden. Info: Anneke Lei 852175 ; anneke.lei@ziggo.nl Dirk van
Kalkeren 612177 ; d.van.kalkeren@hetnet.nl
Slachtoffers ramp Filipijnen: Op zondag 24 november is de collecte Kerk & Samenleving/Diaconie bestemd voor
noodhulp aan de slachtoffers van de tyfoon Haiyan op de Filipijnen. De toegebrachte schade is enorm en het aantal
dodelijke slachtoffers wordt geschat op tienduizend. In het rampgebied is grote behoefte aan schoon drinkwater,
voedsel, kleding en tijdelijk onderdak. GEEF aan de collecte in de kerkdienst of maak uw gift o.v.v. ramp Filipijnen
over op bankrekeningnummer NL85 RABO 0312 9619 44 van de Hervormde Diaconie of bankrekeningnummer
NL49 RABO 0312 9943 11 van de Gereformeerde Diaconie.
Zingend de toekomst tegemoet: Vanavond om 19:00 is er een Zangdienst in de Van Dedemkerk.
Het 'Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld ' o.l.v. Frank Kaman zal voor ons zingen, voor de gemeentezang
staan er bekende liederen op het programma en we zingen ook samen met het koor. Ronald IJmker begeleidt de
koor- en samenzang en de dienst staat onder leiding van Ds. J van Dijk.
Werkgroep Hongarije: Hebt u nog gebruikte kleding over? Werkgroep Hongarije kan dit goed gebruiken ter
ondersteuning van onze zustergemeente in Kisoroszi. U kunt het brengen naar Linderweg 45, Linde, of bel met
Zwaantje 614129 of Cobi 612381. Bij voorbaat hartelijk dank

Gezamenlijk eten: Vrijdag 29 november 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 27 november bij Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 3,00 per persoon.
“Ontmoet elkaar eens anders”: Vrijdag 15 november is er opgebracht voor de Minke Stichting € 1421,35; voor de
Voedselbank Hardenberg een bus vol met producten en aan donatie € 26,00. Iedereen die meegewerkt heeft aan
deze dag, in wat voor vorm dan ook, hartelijk bedankt namens: de Minke Stichting, de Voedselbank Hardenberg, de
werkgroep “Ontmoet elkaar eens anders dag”. Een foto-impressie is te bekijken op de website van onze kerk
www.pkn-dedemsvaart of op www.dedemsvaartinbeeld.nl.
Bijbelkring: Komende donderdag 28 november vanaf 10.00 uur proberen we o.l.v. ds. J. van Dijk in zaal 1 van de
Fontein Petrus beter te leren begrijpen. Tussendoor is er natuurlijk gelegenheid voor koffie en ontmoeting.
Gemeenteavond: woensdag 27 november, aanvang 20.00 uur, koffie vanaf 19.30 uur in De Antenne. Thema: De
Kerk echt helemaal 2013. Anders denken, anders doen, laten zien wie we zijn. Zie ook het artikel in de
Samenspraak.
GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Collecteopbrengst 17 november : Plaatselijk Kerkelijk Werk € 211,04
Koffietijd: i.v.m. de Voleindingszondag is er vanmorgen alleen koffie drinken in De Fontein voor genodigden.
Doopgesprek: Donderdag 28 november zullen we met iedereen, die zijn kind wil laten dopen om 20:00 in de
kleine zaal van de Fontein praten over de betekenis van de doop en de doopdienst. Wilt u , als u komt, het ds.
Karsten van Staveren eventjes laten weten. Per abuis stond er een verwarrende datum in De Samenspraak..
GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Collecteopbrengst 17 november:. Plaatselijk Kerkelijk Werk € 655,- Kia /Binnenlands Diaconaat € 171,Kerk & Samenleving € 400,- Gift € 50,- voor de kerk en € 50,- voor de diaconie
Verjaardag fonds: Wegens het plotseling stoppen van een van de bezorgers, met spoed gevraagd een bezorger
voor het verjaardags fonds in Rozenheim, anders blijven de enveloppen voor december liggen. Wie wil dit stukje
werk voor de kerk overnemen? Melden kan bij Bert van Faassen, tel: 616166 of via bert.vfaassen@home.nl
Kerstkaarten: In de kleine hal, bij de kaartenstandaard, vindt u weer een ruime sortering kerstkaarten. De
afgelopen jaren hebben we veel positieve reacties gekregen op deze kaarten. De meeste kerstkaarten zijn 50 cent en
zoals u wellicht weet is de opbrengst voor de kerk.

