Zondag 27 oktober 2013
Afwezig. Ds. Karsten van Staveren is t/m 3 november niet aanwezig. Indien nodig, kunt u tijdens deze afwezigheid
een beroep doen op de andere wijkpredikanten.
Basiscatechese. Hallo groep 7 en 8, vanmorgen is er basiscatechese. We komen samen tijdens de ochtenddienst van
9.30 uur in De Antenne, in het bovenzaaltje, dus even de trap op! Van harte welkom, tijdens de zegen hopen we
weer terug te zijn in de kerk. Zit je al in de kerk? Geen probleem, dan mag je nog komen hoor! Groetjes Erna en
Alice. Voor info: Alice Visscher, tel. 617339 of alicevisscher@kpnmail.nl.
Nationale Bijbelzondag. Vandaag is het Nationale Bijbelzondag. Er is een fraaie brochure met teksten van en over
Paulus uit diverse Bijbeluitgaven o.a. de Bijbel in Gewone Taal, die in 2014 zal verschijnen. Aan de hand van
teksten uit Galaten 5, Handelingen 27 en 1 Korintiërs 12 wordt u aangesproken om iets met Paulus’ woorden te
doen. Tijdens de Bijbelzondag zal er gecollecteerd worden voor het werk aan de vertaling van de Bijbel in het Gun,
Mina, Mòreé, talen die worden gesproken in Benin, Togo en Burkina Faso.
De Afrikaloop, georganiseerd door de Andreas Manna Stichting uit Hoogeveen, deed vorig weekend Dedemsvaart
aan. Onze gemeente was gastgemeente voor de wandelaars. Iedereen die meegeholpen heeft aan een gastvrije
ontvangst van de wandelaars: hartelijk dank voor jullie hulp en aandacht.
Bijbelkring. Donderdag 31 oktober komt de Bijbelkring o.l.v. ds. J. van Dijk weer bijeen in zaal 1 van De Fontein.
We beginnen om 10.00 uur. Dit seizoen proberen we Petrus (en daarmee ook onszelf) beter te leren kennen.
55+. Donderdag 31 oktober komen we weer bij elkaar in De Antenne. Door een misverstand staat dit niet vermeld
in De Samenspraak. Mevr. Eleveld uit Zuidhorn komt verhalen vertellen over GaitJan en Annechien. We beginnen
gewoon om 14.00 uur, voor vervoer kunt u tussen 12-13.00 uur bellen naar mevr. Huizinga, tel. 613071. Iedereen is
van harte welkom.
Jubileumconcert Christelijk Mannenkoor Asaf. Vandaag, zondag 27 oktober is het 60 jaar geleden dat het
Chr. Mannenkoor Asaf werd opgericht. Om dit te vieren houdt het koor op D.V. zaterdag 2 november een
jubileumconcert in De Antenne, aanvang 20.00 uur. Voorafgaande aan het concert worden de bezoekers vanaf
18.30 uur tot 19.45 uur door de jubilaris getrakteerd op een kop koffie/thee met een verrassing. Zie voor verdere
informatie De Samenspraak oktober 2013.
Van Dedem Kerkkoor. Op zondag 3 november 2013 viert het Van Dedem Kerkkoor haar 55-jarige lustrum. Als
bestuur nodigen wij u graag uit voor de dankdienst, die wij samen met u willen houden in de Van Dedemkerk,
aanvang 9.30 uur.
Ds. J. van Dijk zal in deze dienst voorgaan en het koor zal samen met u vele liederen zingen. We hopen natuurlijk
dat u allemaal komt. Na de dienst is er koffiedrinken in De Fontein. Daarbij is er de gelegenheid bestuur en leden te
feliciteren.
Eigenwijzzdienst. Zondag 3 november is er weer een Eigenwijzzdienst. In deze ‘Snertdienst’ wordt het verhaal
over de soepsteen verteld. Wie het verhaal kent weet dat het gaat over samen de schouder eronder te zetten,
genieten van het goede en positief naar de toekomst kijken. Meer weten over deze bijzondere soepsteen? Kom
gezellig met het hele gezin naar deze ‘Snertdienst’, we beginnen om 16.30 uur in De Antenne. Na de dienst gaan we

samen snert eten en voor de kinderen is er natuurlijk ook iets lekkers! Voorganger in deze dienst is ds. Schut uit
Haren en de muzikale begeleiding wordt verleend door Rejoice uit Hoogeveen.
Rondbrengers fruitbakjes gezocht! De gezamenlijke diaconieën bieden de chronisch zieken en leden van 80 jaar
en ouder een fruitbakje met een dagboek aan. Dit gebeurt op Dankdag, 6 november. Maar, deze attentie komt niet
vanzelf bij de mensen! Kom woensdag 6 november tussen 9.00 en 12.00 uur (of 5 november tussen 15.00 en 19.30
uur) in de consistorie van de Van Dedemkerk en neem een aantal fruitbakjes mee en breng deze rond. Beloning: een
blij gezicht, dankbaarheid ..!
Helpende handen gevraagd (tijden in overleg) voor vrijdag 15 november ‘Ontmoet elkaar eens anders dag’,16.0020.30 uur, voor de verkoop van de eigen gebakken oliebollen, voor het maken van foto’s, voor het aanbieden van
koffie/thee, voor de verkoop van zelfgemaakte lekkernijen, voor de verkoop van (zelfgemaakte) spullen. Alles ten
bate van de Minke Stichting. Opgeven bij Martha Prins, martha.prins@live.nl of tel. 616205.
GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Collecteopbrengst 20 oktober: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 269,29; Kerk&Samenleving/Evangelisatie: € 197,13.
Heilige Doop. Op zondag 3 november hopen we de Heilige Doop te bedienen aan Thomas Huneman, Rigel 9,
Hoogeveen; Bloem Wunderink, De Veenbies 1 en Lucas Albert Jan Jansen, Molstraat 28. In het tweede deel van de
dienst horen we het Van Dedem Kerkkoor, dat het 55-jarig jubileum viert.
GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Collecteopbrengst 20 oktober: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 413,00; Kerk & Samenleving: € 414,00;
Diaconie/doosjes: € 35,00.
75+ verjaardagsvisite in De Antenne. Op donderdagmorgen 7 november 2013 worden alle gemeenteleden in de
leeftijd van 75 jaar of ouder, die in de maanden augustus, september en oktober 2013 jarig zijn geweest van harte
welkom geheten op de jaarlijkse verjaardagsvisite in De Antenne. Vanzelfsprekend is uw partner of begeleider en
sectieleider of bezoekmedewerker ook van harte welkom. We hopen elkaar te ontmoeten tussen 9.45 en 11.30 uur.
Joop Moes hoopt ook aanwezig te kunnen zijn. Hij zal de documentaire “verloren maatjes” van RTV-Oost laten
zien. Bert ten Brinke zal ons voorzien van een kopje koffie of thee met wat erbij en een borreltje of glaasje fris tot
slot. Hopelijk tot 7 november. Ds. Gerrit Huiskamp.

