Zondag 4 oktober 2015
Van Dedem Marke. Naast de weeksluiting op zaterdagavond is er op zondag 11 oktober om 10.00 uur een
avondmaalsviering in De Meent. Voorganger is ds. M. Oostenbrink
Opbrengst gezamenlijke collecten
20 sept. : PKW: € 453.33 , Kerk & Samenleving / Zending: € 412,31 ; 27 sept. (alleen avonddienst): Kerk & Samenleving /
Diaconie € 132,40 , Opendeur/zangdienst: € 197,38 .
Heilige Doop. Vanmorgen hopen we in De Antenne de Heilige Doop te bedienen aan: Zoé van der Vecht, Isa Alana Linde,
Noortje Suze Anne Varwijk, Joep Jan Romkes, Daelynn Remmers en Romijn Aron Bolt.
EigenWijzZ!!- 4 oktober. Opwekking 507 verwoordt perfect dat wat we vanavond gaan beleven! Elkaar én “Hij geeft ons
reden voor een feestje”, zo wordt later gezongen in opwekking 507. Om 19.00 uur beginnen we in De Antenne met het altijd
gezellige welkom door Frank en een uurtje later sluiten we uiteraard af met de zegen, door Ds. Gerrit Huiskamp. Hem
ontmoeten, door samen te zingen - met de gospelband SJEM! Bij dat feestje wil jij toch ook aanwezig zijn? Tot EigenWijzZ!!
Permanente Educatie. 7 en 8 Oktober is ds. Karsten van Staveren afwezig i.v.m. de permanente educatie. Ook de
voorbereiding en verwerking zullen hun tijd vragen.
Geloven in delen. Juist nu! Op zondag 4 oktober 2015 zal er een extra collecte gehouden worden voor de Kerk in Actie
actieweek voor vluchtelingen. Kinderen verdrinken in de zee. Ouders lopen urenlang met hun gezin over de snelweg. Ze zijn
op zoek naar een betere toekomst voor hen en hun kinderen. De grens is bereikt. Kerk in Actie ondersteunt al jaren gastvrije
kerken en organisaties, die zich overal langs de vluchtroute en in conflictgebieden inzetten voor gevluchte, dakloze en
ontheemde mensen. Samen vormen zij een krachtig netwerk van mensen die geloven in delen. Wij vragen u om hen te
steunen tijdens de actieweek voor vluchtelingen.
Herfstwandeling. Het is goed dat we met elkaar oplopen. Daarom willen we met elkaar genieten van wat de herfst ons te
bieden heeft. De wandeling zelf zal ongeveer 5 km zijn, zodat jong en oud er plezier aan kunnen beleven. Iedereen is welkom.
De datum is zondag 4 oktober in de middag. We vertrekken om 13:30 uur vanaf de Fontein. Als iedereen wat meeneemt om
te eten kunnen we de wandeling afsluiten met een gezamenlijk avondeten. Aanmelden kan bij Gerda Hofman, email:
ggho@home.nl , tel. 0523-616814 en/of ds. Karsten van Staveren.
Basiscatechese. Hallo jongens en meiden uit groep 7 en 8. Deze zondagmorgen begint de basiscatechese. Om 9:30 uur
beginnen we in de Fontein bij de Van Dedemkerk. Zit je al in de kerk, dan ben je alsnog van harte welkom. De ingang van de
Fontein zit naast het huis van de koster. Ondanks onze inzet om iedereen persoonlijk uit te nodigen middels een brief, kan het
zijn dat je deze niet hebt ontvangen. Ook dan ben je natuurlijk van harte welkom. Laat even weten als dit zo is. Dit kan bij
Alice Visscher, email: alicevisscher@kpnmail.nl of tel. 0523-617339. Tot zondag 4 oktober in de Fontein!!
Belijdenisgroep. Maandag 5 oktober komen we voor het eerst bij elkaar met een aantal mensen om te spreken over zaken
van kerk en geloof. Het zou kunnen dat dit leidt tot het doen van belijdenis met Pinksteren 2016. Dat hoeft niet. Zou jij ook
serieus met anderen over het geloof willen praten of daarover informatie willen hebben? Info bij ds. Gerrit Huiskamp,
tel. 616557/06-51495446 of per e-mail: dsgbhuiskamp@pkn-dedemsvaart.nl.
Ontmoetingsgroep. Morgenavond, 5 oktober, beginnen we o.l.v. ds. J. van Dijk het nieuwe seizoen om 20.15 uur in zaal 2
van de Fontein.
Geloofsgesprek voor iedereen. De eerste avond op dinsdag 6 oktober a.s. zal gaan over God, de betekenis, etc. We komen
bij elkaar om 20.00 uur in de Antenne. Voor info zie de Samenspraak. Graag even opgeven bij ds. Bart Breunesse.
Open kring. Op dinsdag 6 oktober begint de open kring weer. De morgenbijeenkomst begint om 9.30 uur en eindigt om
11.30 uur. De avondbijeenkomst begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. De eerste bijeenkomst besteden we vooral aan
het boek/onderwerp waarmee we het komend seizoen aan de gang willen. Plaats van bijeenkomst is De Antenne. Voor
inlichtingen ds. Gerrit Huiskamp, tel 616557/0651495446 of dsgbhuiskamp@pkn-dedemsvaart.nl
Inloopochtend Ontslag en nu? Woensdag 7 oktober 2015. Het overkomt in deze tijd helaas velen van ons; we krijgen
ontslag! Hierdoor raken we vrijwel allemaal, korter of langer uit ons evenwicht en roept het ontslag heel veel emoties op. Voor
sommigen werkt het goed om er met anderen of juist met lotgenoten over te praten. Hiervoor bieden we graag de gelegenheid
door een speciale inloopochtend te organiseren voor mensen die ontslagen zijn. Deze ochtend zal gehouden worden op

woensdag 7 oktober 2015 van 10.00-12.00 uur in de Antenne. Loop vrijblijvend bij ons binnen, Dominee Bart Breunesse en
twee diakenen zullen u hartelijk ontvangen.
16+ gespreksgroep. Deze groep is voor iedereen tussen de 16 en 25 jaar. Op deze avonden spreken we met elkaar over
jouw leven in relatie tot God en onze naasten. We doen dit aan de hand van de gelijkenissen. We komen bij elkaar op
maandagavond 12 oktober om 19.30 uur in de Antenne.
Psalm 23 avond. Op woensdag 14 oktober verzorgt ds. Bart Breunesse met de Cantorij een uur over Psalm 23. In het
Nieuwe Liedboek vindt u hiervan al 8 variaties maar er zijn er meer. In De Samenspraak vindt u meer bijzonderheden. Van
harte welkom om 20.00 uur in De Antenne.
Verzoekplatenprogramma. Dinsdagmorgen 6 oktober 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
Renske Bakker. Verzoekjes, een schouderklopje of zomaar een groet kunt u voor maand november alvast weer aanvragen
bij Janny Prinsen, tel. 612644 of aartprinsen@hotmail.com .
Gezocht: Opnieuw is er een plaatsje vrij in het team van bezorgers van het verjaardagsfonds. Wie zou dit stukje werk voor de
kerk in de buitenlucht op zich willen nemen en in de De Aalscholver, de Albatros, de Roerdomp en de Valkenierweg de
enveloppen willen bezorgen en ophalen? Aanmelden bij Bert van Faassen, tel 616166 of via bert.vfaassen@home.nl
Kerk & Israël Dalfsen. Een zeer interessante lezing door Pieter W. van der Horst over de oorzaken van de scheiding tussen
jodendom en christendom dat als binnen-joodse beweging in de eerste eeuwen begon. De aandacht aandacht zal daarbij
vooral uitgaan naar de devaluatie van de Tora in het vroege christendom, de "vergoddelijking" van Jezus en ......
belastingontduiking! Meerijden kan met G. Battertink-Nijwening, tel. 638388.
Wekelijkse nieuwsbrief digitaal te ontvangen. De nieuwsbrief ontvangt u iedere zondagmorgen bij de ingang van de kerk.
U kunt deze nieuwsbrief ook digitaal ontvangen en dan komt deze al op donderdagavond in uw mailbox. Wij maken u hierop
attent, omdat wij bij meer digitaal gebruik minder papieren exemplaren nodig hebben en zo onze kosten kunnen beperken. U
kunt zich aanmelden via e-mail: pkn.nieuwsbrief@gmail.com.
Taakgroep Beheer.
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.
Gerrie Dantuma in De Baron. Op zaterdag 17 oktober komen Gerrie (van Dijk) Dantuma & Band naar de Baron voor een
avondvullend programma ‘This Is What It Feels Like’. Kaarten à 12,50 en informatie bij Grand Café de Baron of website.
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.)

