Nieuwe nieuwsbrief. Vanaf vandaag zal de nieuwsbrief er anders uit zien. Bepaalde informatie is weggelaten,
zodat er meer ruimte ontstaat voor andere kerkelijke berichten. De kerkenraden en de redactie hebben met deze
wijziging voor ogen de leesbaarheid te vergroten, maar ook het samenstellen van de nieuwsbrief eenvoudiger te
maken, het is altijd een hele klus. Ook willen we nog meer toewerken naar eenduidigheid en het verschil tussen
Hervormd en Gereformeerd verder verminderen. Daarom staan ook alle gemeenteleden die bijv. in het ziekenhuis
verblijven bij elkaar geplaatst. Met de redactie zijn opnieuw afspraken gemaakt over wat wel en niet geplaatst wordt
op de nieuwsbrief. In De Samenspraak van juni jl. is hier al melding van gemaakt. Belangrijk is dat de berichten op
tijd worden aangeleverd: vóór woensdag 18.00 uur, met een maximale lengte van 6 regels. Verder moeten de
berichten betrekking hebben op het eigen kerkelijk werk. We hopen op deze manier een nieuwe impuls te geven
aan de, zo belangrijke, communicatie binnen onze beide gemeenten.
e

Basiscatechese. Voor alle kinderen van groep 7 en 8 is er vanmorgen basiscatechese in De Antenne, de 1 keer van dit
seizoen. Allemaal van harte welkom. Wij hebben er weer zin in, jullie ook? Het begint net als de kerkdienst om 9.30 uur in
het zaaltje boven. Met de zegen hopen we in de dienst aanwezig te zijn. Als je al in de kerk zit en dit leest, ben je alsnog
van harte welkom. Voor info: Alice Visscher, tel. 617339 of a.p.visscher@home.nl.
Open-deur-dienst. Vanavond is er een Opendeurdienst in de Van Dedemkerk. De dienst begint om 18.50 uur met
samenzang en het nieuwsgierig makende thema is: "Geloven en groente.....". Voorganger is ds. J. van Meerveld en
Ellen van Eijk en Annet Sieljes, o.a. bekend van hun medewerking aan de 'Anders kerken' diensten, zullen voor ons
zingen.
Missie zendingskalender 2012. Deze kalender kan vanaf deze week weer besteld worden. De intekenlijsten liggen
klaar bij de ingangen van beide kerken. Het thema is "De ziel van de Andes lijdt". De kosten zijn € 8,00 per kalender.
De opbrengst is bestemd voor het project dat wij dit jaar als gemeente steunen: "zomerkampen in de Oekraine".
U kunt de kalender ook telefonisch bestellen bij Johan Koes, tel. 616085.
Catechisatie. De catechisatie voor 16+ begint weer. Alle jongeren in de leeftijd van 16+ hebben een uitnodiging
ontvangen: op maandag 26 september van 19.00-19.45 uur in De Fontein o.l.v. ds. J. van Dijk; op dinsdag 27 september
van 19.00-19.45 uur in De Antenne o.l.v. ds. J. van Meerveld. Voor de belijdenisgroep kun je contact opnemen met
ds. G.B.Huiskamp.
Diaconie. Het gezamenlijke eten is de volgende keer op vrijdag 30 september in De Fontein. Om 18.00 uur bent u van
harte welkom. Als u zich nog wilt opgeven, dan kan dat tot woensdag 28 september bij Nellie Hilberink, tel. 614844.
De kosten zijn € 3,00.
Jeugddienst. Zondag 2 oktober is er om 19.00 uur een nieuwe jeugddienst in ‘De Antenne’. Thema is ‘Op zoek naar…’.
Iedereen is het spoor wel eens even bijster en dat is helemaal niet zo gek. Jong en oud heeft wel eens twijfels of is God
helemaal kwijt. Aan de hand van leuke en soms emotionele filmpjes gaan we dieper in op dit onderwerp. De muzikale
begeleiding wordt verzorgd door Gospelkoor Onderweg uit Almelo. Voorganger in deze dienst is ds. J. van Meerveld.
Volg ons ook op twitter #JDCDedemsvaart.
Kerk & Israël m.b.t. Vorming & Toerusting. Het in het Vorming&Toerustingsboekje vermelde programma met
Ruud Bartlema, over zijn uitleg van de Hebreeuwse letters, is niet op donderdag 27 oktober maar op zaterdag 29 oktober
van 19.30-21.30uur. De schilderijen zijn al vanaf 30 september te bezichtigen in De Antenne.
Van Dedemkerk
Koffiedrinken na de ochtenddienst in De Fontein. Vanmorgen komt Anne-Marijn Batterink met een vriendin vertellen
over de reis, die zij onlangs hebben gemaakt naar Sri Lanka. Van de diaconie hebben ze geld gekregen. Ze hebben dit
besteed bij het weeshuis dat ze bezochten. Graag willen ze de gemeenteleden laten zien wat er met het geld is gebeurd.
Iedereen is van harte welkom.
Collecteopbrengsten. Plaatselijk Kerkelijk Werk 11 september € 508,59; 18 september € 74,53;
Vredesdienst 18 september € 855,22. Kerk en Samenleving/Diaconie: 11 september € 413,27; 18 september € 50,35.
De Antenne
Doop en belijdenis. Vanmorgen hopen we de doop te kunnen bedienen aan 3 jonge kinderen:
Huub Fredrik Harm van 't Zand, geboren 20 april 2011, zoon van Mark en Jorien van 't Zand, Hoofdvaart 19. Zijn moeder,
Jorien van 't Zand-Kroon, hoopt in deze dienst belijdenis af te leggen van haar geloof;
Micha Joël Bolt, geboren 2 mei 2011, zoon van Arnoud Bolt en Astrid Ramaker, Van Barneveldstraat 28;

Tom Bernard Jan Ottenhof, zoon van Maarten en Sandra Ottenhof-Wermink, De Prunus 57, en broertje van Roos.
Verjaardagsvisite. Op donderdagmorgen 6 oktober 2011 worden alle gemeenteleden in de leeftijd van 75 jaar of ouder,
die in de maanden april, mei, juni, juli en augustus jarig zijn geweest, van harte welkom geheten op de jaarlijkse
verjaardagsvisite in De Antenne. Uiteraard is uw partner, begeleider, 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. Deze uitnodiging betreft ook nadrukkelijk hen, voor wie de visite op
28 juli niet door kon gaan.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. Ds. G. van Rheenen en ds. G. Huiskamp.

