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Zondag 26 oktober 2014
Opbrengst gezamenlijke collecten:
19 oktober 2014 : Kerk & Samenleving / Werkgroep Evangelisatie € 422,73
Plaatselijk Kerkelijk Werk € 511,35
Heilige Doop: Vanmorgen hopen we in de Antenne Lenn Hutten en Floor Niezink te mogen dopen. Lenn is de zoon van Arjan en
Karin Hutten-Michel, en het broertje van Tygo. Ze wonen aan de Boekweitstraat 53. Lenn is geboren op 4 juli 2014. Floor is de
dochter van Hilbert en Janny Niezink-Hengelaar en het zusje van Jesse. Ze wonen aan De Blauwe Zegge 71. Floor is geboren op 8
augustus 2014. In de Van Dedemkerk hopen we de Heilige Doop te bedienen aan Jef Op ten Berg, Cavaljéstraat 13 en Eliane
Kosse, Langewijk 27.
Basiscatechese: Hallo jongens en meiden uit groep 7 en 8. Vanmorgen is er weer basiscatechese tijdens de dienst van 9:30. Dit
keer in De Antenne in het zaaltje boven, dus even de trap op! We vinden het gezellig als jullie allemaal komen en neem gerust
iemand mee. Met de zegen komen we even in de dienst. Zit je al in de kerk, geen probleem, dan mag je nog steeds komen. Tot zo!
Groeten Erna en Alice (voor info Alice Visscher 617339 of alicevisscher@kpnmail.nl)
Rock Solid: Deze maandag begint Rock Solid (leeftijd 12/13) om 20:00 in het Kruispunt bij de Van Dedemkerk. Je bent van harte
uitgenodigd. We zien uit naar je komst.
16+ Gespreksgroep: Kom je ook! Het gaat over jouw leven, jouw leven met God en de kerk, etc. Het zijn altijd gezellige avonden.
De plek waar we bij elkaar komen is de Antenne en we beginnen om 19.00 uur. De eerste keer dat we bij elkaar komen is 27
oktober.
Bijbelquiz: Denkt u aan de Bijbelquiz op woensdag 29 oktober om 19:30 uur in de Van Dedem Marke? Voor de Van Dedemkerk
doen mee: Janet Bokxem, Henriëtte Emmink, Erna Mijnheer en Jaap Mol. Voor de Antenne doen mee: Gé Haasjes, Anneli
Haverkort, Dineke Linde en Evelien Schreiber. U komt ze toch ook aanmoedigen? En u kunt zelf ook nog meedoen voor de
Publieksprijs! Het Vrijwilligerskoor van de Van Dedem Marke zorgt voor de muzikale omlijsting.
Namens de Werkgroep NBG Dedemsvaart/Balkbrug: Anneke Lei en ds.J.van Dijk.
55+:Donderdag 30 0ktober a.s. om 14.00 uur hebben we weer onze 55+ middag. dhr. Pastink komt vertellen en laten zien wat ze
doen bij de voedselbank. De collecte van deze middag is dan ook bestemd voor de voedselbank en zal in de pauze worden
gehouden. We hopen dat we hem met een mooi bedrag blij kunnen maken! Voor vervoer kunt u (tussen 12-13.00 uur) bellen met
mevr. Huizinga tel:613071. Tot donderdag!
Bijbelstudie ds. Karsten van Staveren: Donderdag 30 oktober komen we weer bij elkaar in de consistorie van de Van Dedem
kerk om 9:45.
Belijdeniscatechese: Zou je willen weten waar het geloof om gaat? Wil je een keer doorpraten over de thema’s van het L/leven?
Wil je een keer meer weten over God, Jezus, de Heilige Geest, de Bijbel etc.? Speel je met de gedachte om uit te komen voordat
waarin je gelooft? Meldt je dan aan voor de belijdenis catechese. De eerste avond is op vrijdag 31 Oktober. We zullen één keer in de
twee weken bij elkaar komen. Aanmelden kan bij ds. Karsten van Staveren.
Gezamenlijk eten: Het gezamenlijk eten is de eerstvolgende keer op vrijdag 31 oktober 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 29 oktober bij Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon.
Wij zien u graag aan tafel!!
EigenwijzZdienst: 2 november zijn we er weer. Met deze keer als Thema: Spreuken...Iedereen heeft wel een bepaalde spreuk die
blijft hangen, omdat je opa of je vervelende leraar het altijd zegt. Sommigen gaan het éne oor in en het andere oor weer uit, en weer
andere hebben het tegenovergestelde effect. Spreuken geven je soms raad, wijsheid en inzicht. De Bijbel geeft ook wijze raad en
inzicht, het is daarom dus ook geen toeval dat veel gezegdes en spreuken afgeleid zijn van de Bijbel. Hoe zit het eigenlijk met jou
kennis over spreuken en gezegdes en wat weet je over het Bijbelboek Spreuken? Voorganger in deze EigenwijzZdienst is ds.
Huiskamp. De muzikale begeleiding word verzorgd door LEV, LEV is een jonge band, die al aardig veel ervaring hebben met grote
evenementen zoals: opwekking, en de grote youth for christ bijeenkomsten. Het beloofd weer een leuke en gezellige avond te
worden!! Jij komt toch ook? Allen welkom om 19:00 in de Antenne!
Zendingsdienst: Op 9 november 2014 is er weer een zendingsdienst in de Van Dedemkerk aan de Hoofdvaart.
De dienst begint om 09.30 uur en zal worden geleid door ds. G. Huiskamp en mevr. Rommie Nauta van Kerk in Aktie.
Muzikale medewerking wordt verleend door het duo “Cheles”uit Dedemsvaart. De collecte is bestemd voor ons project uit India
”Onderwijs voor werkende kinderen uit de steengroeves”. Wij hebben als Zending een bedrag toegezegd van € 12.500,00. Dit
bedrag hebben wij door de tegenvallende collectes en acties nog lang niet bij elkaar. Wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij
u aan.

Wijk Zuidwest: Op woensdag 12 november zouden we graag met elkaar aan tafel gaan. Samen eten is samen het leven delen. De
beste gesprekken over God en het leven had Martin Luther aan tafel met al zijn gasten en vrienden. Daarom zouden we graag onze
eerste activiteit van het seizoen voor onze wijk, een gedeelde maaltijd laten zijn. Het lijkt ons mooi om dit te doen in de stijl van een
Amerikaans buffet. Iedereen die dat kan, mag wat meenemen. Bent u niet in staat om dat te doen, dan bent u nog steeds van harte
uitgenodigd om aan te schuiven. U kunt zich aanmelden bij Gerda Hofman (0523616814) of ds. Karsten van Staveren
(dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl, 0523612425)
Ontmoet elkaar eens anders: Vrijdag 14 nov. in De Fontein van 16.00-20.30 uur. De Fontein wordt opengesteld voor verkoop van
allerlei zelfgemaakte spulletjes, eigengebakken producten, ingemaakte producten, zoals jam, fruitdrank enz. De opbrengst is voor
het Pastor Thomas Schoolfonds India. Jongeren / volwassenen laat jullie/ uw creativiteit zien en werk mee aan een mooie braderie
van producten. Met de cadeautjesmaand december voor de deur moet hier wel een uitdaging inzitten. Voor kleine prijsjes leuke
dingen kopen en daarmee kansarme kinderen in India een onderwijsplek geven, moet toch motiverend zijn om hieraan mee te
werken. Als jij/u zelf niet aanwezig kunt zijn voor de verkoop, is dit geen probleem. Dit wordt wel opgevangen. Daarvoor hebben we
nog hulp nodig, ook bij verkoop van de oliebollen, erwtensoep, producten en helpen bij koffie, thee schenken. Tijden zijn te
overleggen. Opgeven voor bovenstaande activiteiten kan bij Martha Prins martha.prins@live.nl of tel.nr 616205.
Wat geloven we in Gods naam? Misschien heb je wel eens afgevraagd: „Wat geloven we in Gods naam?” of „Wat geloven ze in de
kerk in Gods naam?” Dan is het misschien leuk om te weten dat we in november een cursus van 4 avonden willen aanbieden over
de basics van het christelijke geloof. Samen met andere 30tigers en 40tigers willen we nadenken over de inhoudt van het
christelijke geloof. De avonden zijn: 18, 25 november en 2,9 december. Aanmelden kan bij ds. Karsten van Staveren of Jasper
Vrieling.
Kerst oan de Voart: Wie wil er mee doen met het verbeelden van het kerstevangelie tijdens de kerstmarkt op vrijdagavond 12 en
zaterdagmiddag-avond 13 december? 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. Doe je ook mee? dsbgbreunesse@pkndedemsvaart.nl
Studie ds. Karsten van Staveren: Van 29 Oktober tot en met 6 november zal ds. van Staveren met studieverlof zijn. Zouden er
zich pastorale noodgevallen voordoen dan kunt u zich richten tot één van de collega’s.
Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u, bij voorkeur digitaal, inleveren voor woensdag 18.00 uur bij René Grijsen, De Magnolia 42, tel. 613632,
of via e-mail op: pkn.nieuwsbrief@gmail.com, o.v.v. De Antenne, Van Dedemkerk of Gezamenlijk. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt).

