Zondag 30 oktober 2011
Zorgcentrum Avondlicht: Op zaterdag 5 november wordt tijdens de weeksluiting "dankdag" gevierd, Voorganger is
ds. C.A.J. van Dijk. Het Avondlichtkoor verleent haar medewerking. Allen hartelijk welkom.
Correctie van De Samenspraak: De dankdagdienst op wo. 2 nov. is in de “Van Dedemkerk” en niet in
“De Antenne.
Bijbelzondag 30 oktober: In de morgendienst op 30 oktober staan wij stil bij de wijze lessen van Jezus.
In deze dienst staan we ook stil bij het werk van het NBG. De collecte zal voor dit werk bestemd worden.
Collecte NBG.: De missie van het Nederlands Bijbelgenootschap is dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en
aanspreekt in Nederland en Wereldwijd. De laatste zondag van oktober is de Nationale Bijbelzondag. Op die dag
staat het belang van het Bijbelwerk centraal en wordt er extra bij stilgestaan , dat veel christenen nog geen bijbel
hebben in hun eigen taal of het boek niet kunnen betalen. De tweede collecte is deze zondag in beide kerken
bestemd voor het N.B.G.
Dankdagcollecte: Noodhulp Hoorn van Afrika: Vanwege de hongersnood in de Hoorn van Afrika is afgelopen
zomer een noodhulpactie gestart. Het geld is voor de hulpverlening ter plekke: voedsel en water uitdelen, maar ook
door de bevolking te helpen hun bestaan weer op te bouwen. In beide kerken is op 14 augustus een collecte voor de
Hoorn van Afrika gehouden. Omdat het nodig blijft om hulp te bieden aan de mensen die door honger worden
bedreigd, is besloten om de dankdagcollecte (1e collecte in de dienst) ook voor hulp aan de getroffen bevolking in
de Hoorn van Afrika te besteden.
Binnenlands Diaconaat 6 november 2011: Vandaag hebt u een folder gekregen voor de collecte Binnenlands
Diaconaat, die volgende week zondag wordt gehouden. Hulp bieden aan dak- en thuislozen staat centraal. “Dat je
geen dak boven je hoofd hebt, is het allerergste nog niet. Het sociale isolement is het, daar ga je aan kapot”. Kerk in
Actie ondersteunt activiteiten die hoop bieden aan mensen aan de rafelrand van de maatschappij. Ze komen op
adem en krijgen hulp om weer aansluiting te vinden bij de maatschappij. Die liefde geeft hoop. En hoop doet leven.
Catechisatie: De maandaggroep o.l.v. ds. J. van Dijk is niet op 24 en 31 oktober.
Catechisatie 16+ dinsdagavondgroep: De catechisatiegroep o.l.v. ds. J. van Meerveld start dinsdagavond weer om
19.00 uur in De Antenne.
Ontmoet elkaar eens anders: op 18 november van 16.00-20.30 uur in De Antenne. Inzameling t.g.v. de Voedselbank
Hardenberg van koffie, macaroni, pannenkoekenmix, blikgroenten, wasmiddelen en andere droge, houdbare
producten. Ook: oliebollenverkoop, presentatie en inschrijving workshops en” Minute to Win it for kids” t.g.v.
VLOK. Maar bovenal elkaar ontmoeten onder het genot van een (gratis) kop koffie, thee of limonade. Van harte
welkom!
Basiscatechese: Deze ochtend in de Fontein. We beginnen net als de kerkdienst om 9:30 uur. Komen jullie weer met
net zoveel als de eerste keer ?? Maar nieuwe kinderen zijn ook van harte welkom. Het zou geweldig zijn , als jij er
ook bent!! Tot ziens op 30 oktober in de Fontein. Groetjes Erna, Carlein, Anja en Alice. Voor info:
a.p.visscher@home.nl of 617339

Mantelzorg: 10 november is de “Dag van de mantelzorg”. Ook dit jaar willen we als kerken weer onze aandacht
besteden aan de dag van de mantelzorg. Een mantelzorger is iemand, die langdurig zorg draagt voor een ziek
medemens, zoals partner, kind, ouder of een familielid, buur of kennis. Op zondag 6 november staan er in beide
kerken weer rozen klaar, die na afloop van de dienst door U meegenomen mogen worden om die te bezorgen bij een
mantelzorger. Als dank en ter bemoediging, zodat zij niet worden vergeten. De gezamenlijke diaconieën.
Groeigroep/Brongroep: Dinsdagavond 1 november om 20.00 uur in de pastorie aan de Hoofdvaart.
Verjaardagsvisite 75+: Woensdagmorgen 2 november is de verjaarsvisite voor hen die in september en oktober 75
jaar of ouder geworden zijn. Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar en om 10 uur beginnen we met ons programma.
Bijbelkring West: De Bijbelkring komt bijeen op donderdag 3 november om 10.00 uur in de Grote zaal van de
Fontein.
Van Dedemkerk
Collecteopbrengsten: 23 okt. PKW € 281,09, K&S/Diaconie: € 224,97. Open Deur Zangdienst € 137,74
Diaconie: woensdag 2 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Graag willen we een fruitbakje bezorgen bij
alle 80+ uit de gemeente en alle (chronisch) zieken (± 350 fruitbakjes). Hierbij willen we een beroep op u doen om
de fruitbakjes te bezorgen. Woensdag vanaf 10.00 uur staan de bakjes klaar in de consistorie. Komt u ons helpen?
Kerkbladbezorging: Woensdagmorgen liggen de kerkbladen weer klaar om rond gebracht te worden. Ook de
enveloppen voor de najaarszendingscollecte zijn bijgevoegd.
Doopdienst en Gezinsdienst: Zondagmorgen 6 november hopen we de heilige doop te bedienen aan Ruben Brink,
Ilse Ester, Ruben Hein en Lieke Nijboer. In deze dienst zijn alle kinderen welkom: voor de kruimels is er een
kruimelmoment en voor de KND is er ook een speciaal moment. Kortom: iedereen is welkom in deze feestelijke
dienst!!

De Antenne
Collecteopbrengsten: 23 okt.: P.K.W. € 516,82 K&S Diaconie € 390.71 Kindercollecte voor het doel:
Vakantieweken voor vluchtelingen Totaal € 489,00 euro
Gemeentebijeenkomst na de ochtenddienst: De kerkenraad nodigt u van harte uit voor het bijwonen van een
gemeentebijeenkomst vanochtend direct na de dienst. De stand van zaken rond het beroepingswerk zal dan aandacht
krijgen en er is gelegenheid vragen te stellen.

