Zondag 28 augustus 2014
Opbrengst gezamenlijke collecten:
14 september 2014: Kerk en Samenleving/Zending: € 268,33; Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 486,61.
21 september 2014: Vredesdienst: € 1103,61; Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 45,15; Kerk en Samenleving/Diaconie: € 40,15.
Weeksluiting van Dedem Marke: De weeksluiting van zaterdag 4 oktober om 19.00 uur zal in het teken van “herdenken”
staan. De bewoners die in het eerste halfjaar van 2014 zijn overleden, worden in deze dienst herdacht. Ds. C.A.J. van Dijk is
voorganger en het VDM-vrijwilligerskoor hoopt haar medewerking te verlenen.
Oude collectebonnen en –munten: Wij hebben als Protestantse Gemeente i.w. gezamenlijke collectemunten ingevoerd. Deze komen in
de plaats van de collectebonnen van de Hervormde Gemeente en de collectemunten van de Gereformeerde Kerk. De oude bonnen en
munten kunt u nog tot 1 oktober a.s. gebruiken. Daarna worden alleen de nieuwe munten nog meegeteld in de collecteopbrengsten. Wilt u
hier s.v.p. rekening mee houden? Nieuwe collectemunten zijn verkrijgbaar bij de kosters van beide kerken en bij het kerkelijk bureau
Hervormde Gemeente. Voor verdere informatie en omruilen enz. zie de Samenspraak.
Bijbelkring ds. Karsten van Staveren: Donderdag 2 oktober komen we weer bij elkaar in de consistorie van de Van Dedemkerk om 9.45
uur om met elkaar na te denken over het thema genade. Deze keer gaan we aan de slag met de vraag: “Wie ben jij”? Iedereen is van harte
welkom.
Bijbelkring ds. J. van Dijk: Donderdag 2 oktober komen we weer bij elkaar in De Fontein. We beginnen om 10.00 uur met een kop koffie.
Het centrale thema dit seizoen is Adembenemend. We bekijken 8 gelijkenissen in een heel nieuw licht. Wie mee wil doen is welkom.
Israëlzondag: In het kader van de Israëlzondag staat de avonddienst in de Fontein in het teken van de Psalmen. We zingen en lezen
Psalmen. Het Nieuwe Liedboek geeft mooie aanvullingen. We laten ons verrassen. Ik hoop u te ontmoeten. Ds. Bart Breunesse.
Contactpersonen wijk Zuid-Oost: Met de contactpersonen van wijk Zuid-Oost hebben we dinsdag 30 september a.s. een gezellige avond.
Elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer is de doelstelling. We hopen jullie te zien in De Antenne om 19.30 uur.
Bijbel in Gewone Taal: Op 1 oktober wordt de Bijbel in Gewone Taal in Dedemsvaart gepresenteerd. Dat gebeurt in de Welle, waar om
19.00 uur het eerste Dedemsvaartse exemplaar gratis aangeboden wordt aan Hospice Dedemsvaart. Notaris Bert Linde zal deze bijbel in
ontvangst nemen. Hij zal de eerste verzen uit de nieuwe bijbel voorlezen en vervolgens kan dit worden voorgelezen door wie dit wil. Vindt
u/jij het leuk om een gedeelte voor te lezen, geef dat dan even door aan de Welle via welle@solcon.nl. Geef uw/jouw naam en favoriete
Bijbelgedeelte door en er wordt dan een planning gemaakt in bijbelvolgorde, zodat in een uur tijd de bijbel in vogelvlucht te horen is. De
Welle is open vanaf 18.30 uur. Werkgroep NBG.
Aangeboden: Elke maand een volledige uitgeprinte wandelroute door de schepping; wij zijn op zoek naar een bezorger voor de
Samenspraak (Nieuwewijk, Vivaldi, Wisseling, het zijn 12 adressen) die deze route wil lopen. Graag aanmelden bij Bert van Faassen, tel.
616166 of via kerkelijkbureau.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl.
Collecte voor noodhulp: We voelen ons als kerk niet alleen verbonden met God en met elkaar maar ook met de wereld. Daarom vraagt
Kerk In Actie in het bijzonder aandacht voor onze broeders en zusters in Syrië en Irak. Landen waar christenen, gematigde moslims en
andere minderheden op de vlucht zijn voor het geweld van de organisatie IS (Islamitische Staat) voorheen ISIS genoemd. De situatie is
momenteel zeer schrijnend. Er is nu behoefte aan voedselpakketten, water, sanitaire voorzieningen, onderdak en slachtofferhulp. Steun dit
goede werk door te geven aan de collecte vandaag.
Open kring: A.s. dinsdag 30 september gaan we verder met de zg. “Open kring”. In de avondbijeenkomst, die begint om 20.00 uur is nog
plaats. Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met ds. Gerrit Huiskamp. Morgenbijeenkomst v.a. 9.30 uur, avondbijeenkomst
v.a. 20.00 uur, beide in de Antenne.
Permanente Educatie: Sinds ruim een jaar is het verplicht dat predikanten binnen de PKN nascholen. Ik ga de cursus: ‘Over het rechte
gebed volgen. Dit betekent voor mij de komende tijd 40 uur (een werkweek) voorbereiding en 2 dagen intern in Utrecht. U begrijpt dat ik er
soms niet ben, dit geldt in ieder geval 6 en 7 oktober. In de voorbereiding zullen er dus ook dagen uitvallen. Dit houdt in (op crisispastoraat
na) dat ik 2 en 3 oktober niet de wijk inga en geen vergaderingen bezoek. Ds. Bart Breunesse.
Basiscatechese: Vandaag hebben we voor de eerste keer van dit seizoen basiscatechese. Als het goed is heb je thuis een uitnodiging
ontvangen. Als dat niet zo is, ben je ook van harte welkom. Tijdens de ochtenddienst wordt er basiscatechese gegeven in De Fontein, deur
aan de zijkant naast het huis van de koster. Zit je al in de kerk? Kom dan maar gauw! We beginnen, net als de dienst, om 9.30 uur. Met de
zegen hopen we in de kerk aanwezig te zijn. Voor info: Alice Visscher,
tel. 617339 of alicevisscher@kpnmail.nl. Groetjes Astrid Ramaker, Erna Withaar, Anja Schepers en Alice Visscher.
Kerk&Israël: 4 oktober a.s. als de Joodse gemeenschap Grote Verzoendag (Jom Kippoer) viert, is er in Ommen een (informatieve) Kerk en
Israël ontmoetingsdag. ’s Morgens is er een wandeling langs zogenaamde Stolpersteine en ’s middags een uitleg over Grote Verzoendag.
Meer info: zie prikbord in de hallen van de kerken en de Samenspraak van september en oktober. Opgave: Gé Batterink-Nijwening, tel.
638388 of email: jaapng@tele2.nl.

EigenwijzZ dienst: Zondagavond 5 oktober zijn we er weer met een EigenwijzZ dienst. Het thema van deze dienst is beestenboel.
Beestenboel? Ja Beestenboel! We gaan het in deze dienst hebben over de dieren die voorkomen in de Bijbel. Wat voor betekenis hebben
deze dieren en waarom heeft God deze dieren geschapen? We gaan het hier samen over hebben met onze voorganger en verhalen
verteller Kaj van der Plas uit Eelde. De muzikale begeleiding zal deze keer worden verzorgd door Root7 uit Den Ham. Het belooft een
mooie avond te worden, die start om 19.00 uur in De Antenne.
Superkorte klus zoekt vrijwilligers: Wie wil(len) zich inzetten voor de Afrikaloop door koffie/thee te schenken aan wandelaars die hieraan
meedoen? De wandelaars komen op 11 oktober tussen 13.30 - 17.30 uur aan bij De Antenne en vertrekken de volgende ochtend tussen
8.00 - 9.00 uur vanuit de Fontein. Aanmelden of informatie: Evelien Schreiber, scriba.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl.
App: Sinds kort beschikt onze gemeente over een app. Via deze app kan onder meer informatie worden verkregen over onze gemeente, de
kerkgebouwen en over activiteiten die gaan plaatsvinden. Verder is er een link naar de website. De app is te downloaden voor ios en
android in de app- of playstore. Hiervoor ‘protestant’ intypen; de rest spreekt voor zich.
Verhuizen? Wij helpen! Vaak worden al overtollige meubels etc. ter beschikking gesteld voor de Fancy Fair. Als extra service voor
verhuizende mensen kunnen vrijwilligers ook de werkzaamheden doen om de woning weer kant en klaar op te leveren aan de
woningbouwvereniging of toekomstige koper. Denk hierbij aan: verwijderen vloerbedekking, gordijnen en behang, gaten in muren
dichtmaken. Uiteraard tegen een vooraf overeengekomen prijs of uurtarief. Dit bedrag gaat naar de stuurgroep Fondsenwerving. Voor info
kunt u contact opnemen met D. Olde, tel. 638569 of D. Starke, tel. 614568.
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).

