Zondag 1 november 2015
Dopen. Vanmorgen hopen we in de Van Dedemkerk te kunnen dopen: Martine Henrica, roepnaam Elsa, dochter van Jurgen
en Geke Dijsselhof, Hoofdvaart 127, geboren op 26 februari 2015; Suze Julia, roepnaam Suze, dochter van Michael en Heidi
Hullegie en zusje van Noa en Isa. Ze wonen De Aak 189. Suze is geboren op 4 augustus 2015. Jens Stef, roepnaam Jens,
zoon van Stefan en Paulien Klein Kranenburg en broertje van Sofie, Stan en Fleur. Ze wonen De Praam 74. Jens is geboren
op 25 augustus 2015.
EigenwijzZ-Snertdienst 2.0. We beginnen vanavond de dienst daar, waar we de vorige keer gebleven zijn, namelijk het
gezellig samen eten van snert. Vanaf 18.30 uur bent u welkom om een kommetje van deze heerlijke soep te eten, waarna we
om 19.00 uur overgaan tot de boodschap “Samen kun je iets heel waardevols opbouwen - voor een ander”. Ds. Karsten van
Staveren zal dit uitleggen tijdens zijn overdenking, Gospelkoor Higher Level zal hier, samen met ons, over zingen en tot slot
vertelt Stichting Anak-Anak Lombok Timur hoe zij dit samen met ons in de praktijk brengen. De opbrengst van de collecte
gaat geheel naar de stichting.
Zendingsblad Vandaar.Voor de verspreiders: de aantallen van het zendingsblad Vandaar liggen vanaf nu weer klaar in
De Antenne. Het is het laatste nummer van dit jaar. Kerk in Actie heeft besloten i.p.v. vier keer het blad nog maar drie keer
per jaar te laten verschijnen. Voor meer informatie en/of wijzigingen graag contact opnemen met Diny Petter, tel. 614758.
Opbrengst gezamenlijke collecten 18 en 25 oktober:
18 oktober: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 494,36; Kerk&Samenleving/ Werkgroep Evangelisatie € 420,91. 25 oktober:
Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 734,93, waarvan € 314,75 van de Opendeurdienst; Kerk&Samenleving/Nederlands
Bijbelgenootschap € 516,31.
Bijbelkwis. Op 28 oktober hebben Jan te Velde en Aartje van de Brake, deelnemers namens onze gemeente, met hun groep
de eerste prijs gewonnen. De publieksprijs was voor Bert Wieten. Er waren zo’n 100 mensen naar de Van Dedem Marke
gekomen.
Herhaalde oproep. Teleurgesteld moet ik u meedelen dat de leden die wonen in De Aalscholver, De Albatros, De Roerdomp
en de Valkeniersweg en in de komende maand jarig zijn, geen kaartje van de kerk zullen ontvangen. Er heeft zich niemand
gemeld die de vrije plaats in het team van bezorgers van het verjaardagsfonds wil innemen. Wie zou dit stukje werk voor de
kerk in de buitenlucht op zich willen nemen en de enveloppen willen bezorgen en ophalen? Bert van Faassen, tel. 616166 of
bert.vfaassen@home.nl.
Belijdenisgroep. Maandag 2 november komen we als belijdenisgroep weer bij elkaar vanaf 19.30 uur in De Antenne. We
hebben onszelf huiswerk opgegeven: Wat beweegt jou om (nog) wel op zoek te gaan naar geloof.
Ontmoetingsgroep. Maandagavond 2 november om 20.15 uur in zaal 2 van De Fontein.
Verzoekplatenprogramma. Dinsdag 3 november vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma
voor de luisteraars van de kerktelefoon of internet: www.kerkomroep.nl. Het wordt deze keer gepresenteerd door Ben Harms.
Verzoekjes of zomaar een groet kunt u voor de volgende maand alvast weer aanvragen bij Janny Prinsen, tel.612644 of
aartprinsen@hotmail.com.
Open kring. Dinsdag 3 november komen we als Open kring weer bij elkaar. De morgenbijeenkomst begint om 9.30 uur in
De Antenne; de avondbijeenkomst begint om 19.30 uur in De Antenne.
Dankdag 2015. Op woensdag 4 november is het weer Dankdag. Op deze dag worden leden van onze kerkelijke gemeente
van
80 jaar en ouder en chronisch zieken bezocht en wordt hen een Bijbels dagboek en een fruitbakje aangeboden. Dit betekent
dat er veel attenties moeten worden rondgebracht, waarvoor wij hulp nodig hebben en uw medewerking vragen. De attenties
kunt u afhalen op woensdag 4 november tussen 9.00 uur en 12.00 uur in de consistorie van de Van Dedemkerk.
75+ verjaardagsvisite in De Fontein. Woensdag 4 november is het weer zover: de verjaardagsvisite in De Fontein voor wie
in september en oktober 75 jaar of ouder mocht worden. Als het goed is, hebt u ook een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Maar zo niet, beschouw dit als uitnodiging voor u en uw eventuele partner of begeleider. Aanvang 10.00 uur tot ca. 11.30 uur.
Hallo kinderen van de basisschool. Woensdag 4 november houden we een speciale middag voor jullie! Waarom? Omdat
we God willen bedanken voor alles wat we van Hem krijgen; daarom heet deze dag Dankdag. We gaan met elkaar luisteren
naar een verhaal, zingen en knutselen. Hoe en wat is nog een verrassing… We beginnen om 14.00 uur tot ca. 15.30 uur. Kom
jij ook? Hartelijk welkom in de Immanuëlkerk, Zwiersstraat 7.

75+ verjaardagsvisite in De Antenne. Donderdag 5 november is het weer zover: de verjaardagsvisite in De Antenne voor
mensen die 75 jaar en ouder zijn en in de maanden september en oktober hun verjaardag hebben mogen vieren. Als het
goed is, hebt u ook een persoonlijke uitnodiging ontvangen, maar zo niet, beschouw dit als uitnodiging voor u en uw
eventuele partner of begeleider. We beginnen om 9.45 uur en om ongeveer 11.30 uur sluiten we af.
Sirkelslag 2015 - Deel en WIN. Je kent ze wel, die deel- en win-acties op social media. Wat deel jij eigenlijk met al je
vrienden en volgers? Je dagelijks leven, berichten van anderen, leuke acties, mooie foto’s, filmpjes, vlogs? Sirkelslag gaat dit
jaar over delen. Daarover krijg je met je team gekke, leuke, uitdagende opdrachten. Doe mee en ontdek wat daar allemaal
mee te winnen valt! Sirkelslag KIDS voor de groepen 6, 7 en 8 vindt plaats op vrijdag 6 november van 19.15 uur tot ca.
21.30 uur.
Aanmelden kan bij Diana Breukelman, e-mail: j.breukelman@vodafonethuis.nl of bij Renate Pouls, renatepouls@gmail.com.
Van Dedem Marke. Elke zaterdagvond is er een weeksluiting in zaal De Meent. De weeksluiting van zaterdag 7 november,
aanvang 19.00 uur, staat in het teken van Dankdag. Voorganger is ds. M. Oostenbrink en het VDM-vrijwilligerskoor hoopt
haar medewerking te verlenen. Wees welkom.
Zendingsdienst. Op zondag 8 november gaat dhr. De Haan uit Den Ham voor in deze gezamenlijke ochtenddienst in De
Antenne. Medewerking wordt verleend door het koor Pajoco uit Nijverdal. Het thema voor deze dienst is: Zending ver weg en
dichtbij. De collecte is bestemd voor het project: Steun de kerkelijke medewerkers van de presbyteriaanse kerk in Noord
Ghana. Wij hebben voor dit project een bedrag van € 10.000,00 toegezegd. Dit bedrag hebben wij nog lang niet binnen. Wilt u
ons helpen om dit project te doen slagen? Alvast bedankt namens de PZD en alle kerkelijke werkers in Noord Ghana.
Taizézingen. Maandag 9 november komen we weer bij elkaar om de taizéliederen te oefenen, die we tijdens de taizédienst
van
15 november zullen zingen. We zingen van 19.00 - 20.00 uur in De Antenne. Zing je met ons mee?
Wat geloven we in Godsnaam - deel 2. Wat geloven we/ze in Gods naam? Wat heeft mijn hart nodig? Wat zoek ik in de
kerk? Met elkaar gaan we de komende 4 weken in gesprek over kernzaken van het christelijk geloof. Samen met andere 30ers en 40-ers willen we nadenken over de inhoud van het geloof in gebed, in een goede portie gezelligheid, verbondenheid en
openhartigheid.
We beginnen op 9, 16, 23 en 30 november om 20.00 uur. Aanmelden: e-mail: dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of tel.
612425.
Open repetitieavond Asaf. Het Christelijk Mannenkoor Asaf te Dedemsvaart is op zoek naar nieuwe leden en houdt daarom
op maandagavond 9 november vanaf 20.00 uur in De Antenne een open repetitie. Welkom.
Kerk & Israël. Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de thema-avond van de Commissie Kerk en Israël PKN
Dedemsvaart op donderdag 12 november in De Fontein, aanvang 19.30 uur, koffie vanaf 19.00 uur, “De synagoge: klein
heiligdom?” door Menno Alkema. Gerbrig Arends, tel. 06-53872870 en Gerrit Jan Vrieling, tel. 06-22691410.
Wijk Zuid-Oost. Amerikaans buffet op vrijdag 13 november en zondag 15 november: geef je nog even op bij Alie van Laar,
e-mail: jaapenalievanlaar@hotmail.com.
Anders Kerkendienst ‘Dromen durven delen’. Durf jij een mooie droom te dromen? Durf je te dromen over de kerk en je
geloof? Deel jij jouw tijd voor een ander? Kom ook zondag 15 november om 10.00 uur naar De Antenne om samen weg te
dromen, tijdens de koffie en thee; aansluitend begint de Anders Kerkendienst om 10.30 uur.
Kerst an de Voart. Als kerk willen we weer present zijn op Kerst an de Voart op zaterdag 12 december van 12.00-20.00 uur.
We zoeken nog een paar figuranten voor herder/wijze uit het oosten. Doe je ook gezellig mee? Voor info: ds. Bart Breunesse,
e-mail: dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl of tel. 234818.
Kerstpakketten inpakken met de Hongarije Werkgroep gaat niet door. Vidotrans, het bedrijf waarvoor we de
kerstpakketten inpakken, heeft helaas te weinig bestellingen binnen gekregen om het rendabel te maken. Dat vinden wij als
Hongarije Werkgroep erg spijtig. Natuurlijk zijn we als werkgroep nog steeds bezig met het inzamelen van kleding. Hiervoor
staat in Het Kruispunt en in het ‘hok’ in De Antenne een gele container. Het geld dat hiermee binnengehaald wordt, komt ten
goede aan onze zustergemeente in Kisoroszi. We zijn ook bezig om een jongerenreis te organiseren in mei 2016. Info:
werkgroephongarije@planet.nl.
Wekelijkse nieuwsbrief digitaal te ontvangen. U kunt de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen en dan komt deze al op
donderdagavond in uw mailbox. U kunt zich aanmelden via e-mail: pkn.nieuwsbrief@gmail.com. Taakgroep Beheer.
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. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

