Zondag 28 oktober 2012
Basiscatechese: Hallo groep 7 en 8, Voor jullie is er vandaag basiscatechese. We komen samen tijdens de
ochtenddienst van 9:30 in de Fontein naast de Van Dedemkerk. Allemaal van harte welkom, ook als je al in de kerk
zit mag je nog naar ons toekomen!! Tijdens de zegen hopen we weer terug te zijn in de kerk. Groetjes Erna en
Astrid (info: Alice Visscher 617339 of a.p.visscher@home.nl)
Zangdienst: U bent van harte uitgenodigd voor de Zangdienst vanavond om 19:00 uur in de Van Dedemkerk.
Voorganger is ds. L. van Rikxoort uit Heemse, hij zal een korte overdenking houden over het thema van de dienst:
Verwondering. Behalve samen zingen kunnen we ook luisteren naar het Mannenkoor 'Asaf' o.l.v. Peter Bos.
Koorzang en samenzang worden op het orgel begeleid door Ruth Pos.
H.V.D.: Op maandag 29 okt. 2012 houdt de HVD voor haar medewerk(st)ers in de Fontein de najaarscontactavond.
Na het officiële gedeelte is mevrouw Hooikammer uit Staphorst uitgenodigd. Zij zal deze avond de kleding van
Staphorst laten zien, showen en vertellen over de gebruiken die daar bijhoren. De avond begint om 19:30 uur. U
bent van harte welkom.
De Brongroep: De Brongroep komt dinsdag 30 oktober weer bij elkaar om 19.30 uur in de Fontein, zaal 2.
NBG-Bijbelquiz: Uw aanwezigheid of paneldeelname zal zijn als een lint, wat ons allen bindt, motiveert en
stimuleert. Met deze uitdaging als het kan, graag tot a.s. woensdagavond in Antenne dan. Vanaf 19.30 koffie of thee
en om 20.00 uur quizgeluid. Onze NBG regiocoördinator Mark Koelewijn, quizleider Jannes Smit, vele
vrijwilligers en wij als NBG werkgroep zien naar U uit!
Vorming & Toerusting m.b.t. Kerk & Israël: Woensdagavond 31 oktober a.s. komt ds. Bart Gijsbertsen in het
Kerkelijk Centrum 'De Antenne'. Hij behandelt met ons de Brief aan de Romeinen: Hoe zijn deze teksten
traditioneel uitgelegd in het Christendom en, hoe werden ze beluisterd in de tijd dat Paulus deze brief schreef; hoe
klinken deze teksten als ze gehoord worden met 'joodse oren'. Graag bijbel meenemen en wie zich wil voorbereiden
leze Romeinen 1:16-18; 3:21-30;
Rom. 9-11.Tijd: 19.30 u. - 21.30 u. Bijdrage: € 5 incl. koffie/thee. Meer info zie 'De Samenspraak', de website en
het programma boekje van "Vorming & Toerusting'.
Bijbelkringen: Op donderdag 1 november komt de Bijbelkring rondom Marcus o.l.v. ds. J.van Dijk vanaf 10.00
uur bijeen in het Kruispunt en de Bijbelkring van ds. Arends wordt verschoven van 1 nov. naar 8 nov. Er is dus
geen Bijbelstudiekring op 1 november. Wie mee wil doen is welkom.
Taizé informatieavond: In de meivakantie, 28 april t/m 5 mei 2013, staat er weer een reis gepland naar Taizé!
Voor jongeren van 15 t/m 29 jaar is dit dé kans om (weer) mee te gaan! Wil je meer informatie over de reis kom dan
naar de informatieavond op vrijdag 2 november van 19.00- 20.00 uur in De Antenne. Tot dan!
BLØF dienst “Het licht tegemoet” Zondag 4 november is er een Bløf dienst in Dedemsvaart met als titel “Het
licht tegemoet”. Dominee Andries de Boer zal voorgaan in deze “rockdienst”. De muziek in de dienst is voor een
groot gedeelte afkomstig van de nieuwe cd van Bløf, “Alles Blijft Anders” en wordt live ten gehore gebracht door
Bløf- coverband Te Boven. ds. De Boer beoogt met deze dienst een brug te slaan tussen christelijke gelovigen en
andere mensen van goede wil. De dienst start om 19.00 in “de Antenne” aan de Wilhelminastraat in Dedemsvaart,
zaal open om 18.30. Entree is vrij.

Vorming en Toerusting: De eerste activiteit die we samen gaan ondernemen is het kijken van de film:
As it is in Heaven. Het onderliggende thema is: hoe kun jij je leven veranderen? Iedereen, oud en jong, is hartelijk
welkom op vrijdag 9 november (een gezellig en leerzaam avondje uit) om 19.30 uur in de Antenne.
De koffie, een drankje en hapje staan klaar!
Ontmoetingsdag: “Toekomst na Verlies” Wanneer je partner overlijdt, is dat een ingrijpend gebeuren. Eén ding
weet je zeker: de toekomst zal anders zijn dan voorheen toen je nog samen was. Op dinsdag 13 november 2012 is er
in de Fontein een ontmoetingsdag met als thema: Toekomst na Verlies voor gemeenteleden van onze beide kerken.
Op deze dag met lotgenoten willen wij proberen u verder te helpen. mevr. M.Jonker-Meijer uit Ommen is die dag
onze gast. We beginnen om 10.00 uur.Rond twaalf uur wordt u een lunch aangeboden. Om ongeveer half drie wordt
deze ontmoetingsdag afgesloten. U bent van harte welkom als u deze dag wilt meemaken. Neem dan even contact
op met ds. J.van Dijk, tel.617345 of drsjvandijk@hetnet.nl.
Ontmoet elkaar eens anders-dag: Bakt u lekkere cakes/taarten, maakt u lekkere jam/sap of ander producten en
wilt u anderen hiermee ook een smaaksensatie laten beleven? Dan zijn we op zoek naar u! Voor de “Ontmoet elkaar
eens anders- dag”. Op 16 november zijn wij op zoek naar gemeenteleden die hun eigengemaakte spullen willen
aanbieden voor de verkoop. U kunt zich aanmelden bij Martha Prins tel.: 616205/mail: prinsfam@xs4all en/of
Miranda Soer tel.: 617007/mail: mjsoer@hotmail.com
Oproep: Wie wil ons helpen met het schenken van koffie/thee/fris en/of bij de verkoop van producten tijdens de
'Ontmoet elkaar eens anders -dag' op vrijdag 16 november (van 16.00-18.00 en van 18.00-20.30 uur) U kunt zich
aanmelden bij Martha Prins, tel.: 616205/mail: prinsfam@xs4all. Alvast bedankt!
De Antenne:
Fruitpluk:De opbrengst van de fruitpluk dit jaar is het mooie bedrag van € 1042.50. Alle plukmensen hartelijk
dank voor jullie inzet. Namens de fam. Balk eveneens hartelijk dank. De opbrengst van de fruitoogst was dit jaar
wat minder door de weersomstandigheden. Hopelijk volgend jaar weer een betere opbrengst voor de boer (en voor
ons). Namens de Stuurgroep Fondsenwerving Marry Brand
Bedankt! Iedereen die zich heeft opgegeven als gastgezin voor wandelaars van de Afrikaloop, heel erg bedankt
voor jullie gastvrijheid! Omdat er meer gastgezinnen dan wandelaars die wilden overnachten waren, heeft niet
iedereen een logé gehad. Dat neemt niet weg dat de geboden gastvrijheid enorm gewaardeerd wordt.
Verjaardagsvisite: Op donderdagmorgen 1 november 2012 worden alle gemeenteleden in de leeftijd van 75 jaar of
ouder, die in de maanden augustus, september en oktober jarig zijn geweest van harte welkom geheten op de
jaarlijkse verjaardagsvisite in de Antenne. Uiteraard is uw partner of begeleider en 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. 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 en kunnen we genieten van een kopje koffie of thee met wat erbij en een
borreltje of glaasje fris tot slot.
Bereikbaarheid predikanten: Dit weekend is ds. G. Huiskamp, tel: 616557 of 06-51495446 bereikbaar.
Collecteopbrengsten 21-10: Plaatselijk Kerkelijk werk € 231,- Kerk en Samenleving € 160,Evangelisatie € 582,Van Dedemkerk:
Collecteopbrengsten 21-10: Kerk en Samenleving Diaconie: € 179,79

