Zondag 29 september 2013
Basiscatechese : Hallo meiden en jongens uit groep 7 en 8, vanmorgen is er basiscatechese. We beginnen om 9:30
in De Fontein, door de deur aan de zijkant. Ben je al in de kerk dan ben je ook van harte welkom. Tot zo! Groetjes
Anja en Astrid. Voor info Alice Visscher, 617339, alicevisscher@kpnmail.nl
In de brochure over het pastoraat in de wijk Zuid-oost is een vervelende fout geslopen, mijn mailadres staat er niet
goed op vermeld! Mijn juiste emailadres is: dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl
Leven uit de Bron: De folder Leven uit de Bron kan gebruikt worden door wekelijks de lezing voor de zondag
thuis te lezen. Leven uit de Bron stimuleert om er met elkaar over in gesprek te gaan. Mocht u er voor thuis en voor
bv. bijeenkomsten /vergaderingen nodig hebben, dan kunt u die uit de doos nemen die in de hal staat.
Verzoekplatenprogramma : Op dinsdagmorgen vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor luisteraars van de kerkomroep. Het programma staat deze keer in het teken van het
Chr. mannenkoor ,,Asaf “ dat volgende maand haar 60 jarig jubileum viert. Presentator Ben Harms zal dit
programma verzorgen. “De uitzending is wat langer geworden, maar ja over 60 jaar Asaf en vanaf de tijd dat er
opnames zijn gemaakt hadden we wel een hele ochtend kunnen vullen en meer’’ was de opmerking van Ben.
Voor reacties en verzoekjes voor de maand november kunt u bellen naar Janny Prinsen, haar telefoonnummer is
612 644
Bijbelkring: Donderdag 3 oktober komt de Bijbelkring o.l.v. ds. J.van Dijk van 10.00-11.30 uur bijeen in zaal 1
van de Fontein. Het thema van dit jaar luidt: Petrus beter begrijpen. Ook belangstelling of meedoen? Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met ds. J.van Dijk.
Sirkelslag kids 2013: Het is weer zover! Aanstaande vrijdag 4 oktober is Sirkelslag Kids er weer voor de groepen 7
en 8. We maken er weer een hele gezellige avond van in de Antenne en hopen natuurlijk de Sirkelslag bokaal te
winnen! Kijk op www.sirkelslag.nl voor meer informatie. Aanmelden kan bij Renate Pouls via de email: renatepouls@gmail.com
(ps: Sirkelslag Young voor de klassen 1 en 2 vindt 7 februari 2014 plaats, noteer het alvast in je agenda!)
Zorgcentrum Van Dedem Marke: Naast de gebruikelijke weeksluiting op zaterdagavond wordt op zaterdag 5
oktober (aanvang 19.00 uur) de dienst van "Herdenken" gehouden in De Meent.
Afrikaloop: Wij zijn gastgemeente voor de wandelaars die meedoen aan de Afrikaloop. Op zaterdagmiddag 19
oktober (tussen 13.30-17.30 uur) ontvangen we de wandelaars met een kop koffie/thee in De Antenne. Zij
vertrekken zondagmorgen 20 oktober (tussen 08.00-09.30 uur) vanuit De Fontein, waar ze voor vertrek een kop
koffie/thee kunnen drinken. We zoeken gastgezinnen voor 1 nacht die één of enkele wandelaars een slaapplaats,
warme maaltijd, ontbijt en een lunchpakket voor onderweg willen bieden. U hoort van te voren wie bij u komt
overnachten. Meer info in De Samenspraak of op
www.pkn-dedemsvaart.nl Daarnaast zoeken wij vrijwilligers die willen helpen bij het koffie-/theeschenken.
Opgeven kan via scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl of scriba.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl.
Inpakkers gevraagd: Werkgroep Hongarije is weer gevraagd om voedselpakketten te gaan inpakken voor
Vidotrans-HTG in Heerenveen. Door omroep Max zijn 1100 pakketten gekocht en 700 pakketten door andere
verenigingen. De pakketten voor omroep Max gaan naar Moldavië en moeten voor 1 november 2013 op de plek van

bestemming zijn. Dus gaan we inpakken op zaterdag 19 oktober 2013 Wij vertrekken om 08.00 uur vanaf de Van
Dedemkerk, Hoofdvaart 5. Heeft U zin om ons te helpen??? Cobi van Leussen tel. 0523-612381/06-22662367 of
mail naar werkgroephongarije@planet.nl
Evangelisatiezondag: Op 20 oktober a.s. is het evangelisatiezondag. De avonddienst in De Antenne is een
zangdienst waarbij we worden begeleid door de bekende organist Ronald Knol uit Dwingeloo, samen met Harold
Kooij op de piano.
Het belooft een geweldige avond te worden. Voor deze dienst kunnen gemeenteleden verzoeknummers opgeven. U
kunt uw favoriete lied tot en met zondag 6 oktober doorgeven aan Ineke Oldehinkel:
inekeoldehinkel@hotmail.com
U kunt ook een briefje met uw favoriete liederen in de postbus in de hal van de kerk deponeren. Ook graag uiterlijk
6 oktober.
GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Collecteopbrengst 22 september: Kerk Samenleving / 50% Diaconie, 50% Zending € 312,31
Plaatselijk Kerkelijk Werk ochtend € 227,42; Opendeur/Zangdienst € 257,68
GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Belijdenis/ Dopen: Vandaag 29 september zullen in de Antenne Ruben Linde en Annemiek Ballast belijdenis van
hun geloof afleggen. Daarnaast worden gedoopt: Kaily Remmers, Linderveldweg 11; Thijn Jorian Linde,
Mahlerstraat 36; Mijs Monica Wiep Leehuis, van Barneveldstraat 18; Rosa Kappert, Rozenheim 38.
Collecteopbrengst 22 september: Plaatselijk Kerkelijk werk € 261,- ; Kerk Samenleving / Zending € 192,-;
Taize dienst € 62,Oproep: Taakgroep Kerk & Samenleving vraagt met spoed: Voor de Diaconie een secretaris m/v. Contact: Martha
Prins, tel. 616205. Voor de Evangelisatie een penningmeester m/v. Contact: Bert ten Brinke, tel. 611125
Liedboek: Voor iedereen die zijn bestelde Liedboek nog niet heeft afgehaald. Vandaag kunt u uw bestelde liedboek
afhalen in de hal van De Antenne. Lukt dit niet dan kunt u deze afhalen aan de Aak 69, 617339.
Vriendelijke groet; Alice Visscher alicevisscher@kpnmail.nl

