Zondag 30 september 2012
Zorgcentrum Avondlicht: Naast de gebruikelijke weeksluiting op zaterdagavond, wordt op zondag 7 oktober om
10.00 uur in De Meent een Avondmaalsviering gehouden. Allen welkom.
Dienst van Schrift en Tafel: Op zondag 7 oktober is er een dienst van Schrift en Tafel. In de Antenne is er ’s
morgens een lopende viering met als voorganger ds. B.G. Breunesse en in de van Dedemkerk een zittende viering
met als voorganger ds. J. van Dijk. ’s Avonds is er in de Fontein een zittende viering met als voorganger ds. M.
Oostenbrink uit Hardenberg.
Ontmoetingsgroep: We komen o.l.v. ds. J. van Dijk maandagavond vanaf 20.15 uur voor de eerste keer dit seizoen
bij elkaar in zaal 2 van de Fontein. Wie mee wil doen is van harte welkom! Zie de Samenspraak en de website van
PKN Dedemsvaart.
Bijbelkring: De Bijbelkring o.l.v. ds. J. van Dijk (Met Marcus het jaar door) komt donderdagmorgen 4 oktober
vanaf 10.00 uur bijeen in het Kruispunt. Belangstelling? Kom gerust!
Uitnodiging gemeenteavond 10 oktober: De kerkenraden van de Geref. Kerk en de Herv. Gemeente nodigen u
allen van harte uit voor de gemeenteavond van woensdag 10 oktober a.s. in de Antenne om 20.00 uur. De koffie
staat klaar om 19.30 uur. Op de kerkenraadsdag van 22 september jl. hebben we als kerkenraden gesproken over de
toekomst van onze kerk. Welke belangrijke thema’s liggen er, hoe maken we de keuzes. Met de federatie in zicht
willen we u als gemeente meenemen bij de te nemen stappen en vernemen we hoe u denkt over het beleidsplan. We
rekenen op een grote opkomst. Dus graag tot ziens op 10 oktober.
20+ middag: Zondag 14 oktober aansluitend aan de Anders Kerkendienst willen we een 20+ middag organiseren.
Het is de bedoeling dat we samen lunchen en daarna doorpraten o.l.v. ds. Huiskamp over het thema “Waar gaat het
nou eigenlijk om”. 20+ is een ruim begrip dus wees welkom. Graag wel even opgeven bij Marcel van Dijk,
mevdijk@gmail.com of bij Diana Breukelman, josbreukelman@home.nl, zodat we genoeg broodjes hebben.
Kinderoppas kan geregeld worden; dit ook graag even doorgeven. We willen uiterlijk om 14.00 uur stoppen. Graag
tot dan! Commissie Kerk en Jeugd en het Jeugdteam.
Catechese: Zondag 9 september was het startzondag, dat betekent dus ook een nieuw seizoen voor de catechese.
Ook dit jaar houden we weer een inschrijfavond voor de jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Deze avond is op
donderdag 18 oktober van 18.30 uur tot 20.00 uur. Het komende seizoen gaan we weer met leeftijdgroepen
bepaalde blokken volgen. Iedere leeftijdsgroep volgt een vooraf vastgelegd aantal van drie blokken bijvoorbeeld:
Kiekeboe, Break Your Brains, Keramiek. Dit blok wordt gegeven voor de eerstejaars catechisanten. De tweede-,
derde- en vierdejaars volgen weer andere blokken. Mocht het niet lukken om bij de inschrijfavond aanwezig te zijn,
dan kun je je altijd opgeven bij Carien Gelmers, cariengelmers@hotmail.com. We zien er naar uit jullie te
ontmoeten op 18 oktober en hopen op een fijn seizoen.
Kerkomroep: Dinsdag a.s. vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma voor de
luisteraars van de kerkomroep. Het wordt deze keer gepresenteerd door Renske Bakker. Verzoekjes voor de
volgende maand kunnen voor de 15e van de maand worden aangevraagd bij Janny Prinsen, tel. 612644.
Kerkomroep: Door een storing in de opname kunnen we deze zondag de Vredesdienst niet uitzenden. In plaats
daarvan wordt de kerkdienst van 23-9 uit de Antenne uitgezonden.

Leven uit de Bron: Bij de Startdienst is u een boekje aangeboden: Leven uit de Bron om (jezelf) te openen. Het is
gemeentebreed opgezet en bedoeld om te gebruiken bij de opening van de vergadering/bijeenkomsten. Het is de
bedoeling om het boekje vanaf 1 oktober mee te nemen naar de vergaderingen/bijeenkomsten van de
werkgroep/commissie waar u deel van uitmaakt om het samen met anderen te gebruiken bij de opening. We hopen
dat er op deze manier in de groepen geloofsgesprekken ontstaan. Daarbij willen wij als predikanten u op weg
helpen. Voor alle werkgroep-/commissie-/bestuursleden en geïnteresseerde gemeenteleden is er op dinsdag 2
oktober om 19.30 uur in de Antenne een avond over werken met Leven uit de Bron o.l.v. de predikanten. We
nodigen iedereen van harte uit.
Werelddiaconaat: Op zondag 7 oktober a.s. zal er een collecte voor het werelddiaconaatproject “Ik kan naar
school” worden gehouden. Met deze collecte steunt Kerk in Actie het veelzijdige werk van de Episcopale Kerk en
andere partnerorganisaties in Zuid-Sudan om het onderwijs in dit land weer goed van de grond te krijgen. Hierdoor
kan het land weer opgebouwd worden en kunnen kinderen een goede toekomst tegemoet gaan. In verband met deze
collecte zullen in de aankomende week de collectebusjes opgehaald worden. Zet u deze alvast klaar?
Catechisatie: Op maandag 1 oktober om 19.00 uur begint de catechisatie voor de 16-25 jarigen. Het ligt aan de
groep, de leeftijdsopbouw en interesses “hoe” we het gaan doen. Maar voel je hartelijk welkom in de Antenne! Ds.
Bart Breunesse.
Vorming en toerusting: Op welke wijze verdiep jij je geloof???? Hoe kun je met je geloof bezig zijn en een plek
geven in je leven? Graag wil ik samen met u/jou één of twee vormen zoeken om dit seizoen mee aan de slag te
gaan. Samen inspiratie opdoen….. kom 4 oktober naar de Antenne om 19.30 uur! Ds. Bart Breunesse
De Antenne
Collecteopbrengsten 23-9: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 296,00 - Kerk en Samenleving: € 241,00.
Dopen: Vanmorgen hopen we in de Antenne te dopen: Daniël Herman Jan Hagels. Daan is geboren op 5 juni 2012.
Hij is de zoon van Rob en Willemijn Hagels-Kamphuis en het broertje van Esther. Ze wonen aan de Klaverzuring
18.
Van Dedemkerk
Collecteopbrengst 23-9: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 201,25 - Kerk en Samenleving/Diaconie: € 250,64.
Bijbelstudiekring: Op donderdag 4 oktober van 9.45-11.30 uur met ds. Arends in de Fontein.
Kerkblad: Beste bezorgers en bezorgsters, a.s. woensdag 3 oktober liggen de kerkbladen weer voor u klaar in het
Kruispunt.

