Zondag 6 september 2015
Opbrengst gezamenlijke collecten: 23 augustus: in Van Dedem Marke bij de viering van het Heilig Avondmaal: Kerk &
Samenleving/ Zending (Vakonderwijs voor weduwen in Nigeria) € 68,85
30 augustus : Kerk & Samenleving / Diaconie € 275,41. Plaatselijk Kerkelijk Werk € 384,59
Israëlreis 2016: Graag wil ik u nog attenderen op de voorgenomen reis die gepland staat in mei 2016 naar Israël. Wanneer u
interesse heeft (dat schept nog geen enkele verplichting) wilt u dit dan uiterlijk 21 september door geven aan ds. Bart
Breunesse (voor meer info zie De Samenspraak).
Pastoraal Team Noord-Oost: Alle medewerkers in het pastoraat van Noord-Oost (sectieleiders, contactpersonen,
diakenen/diaconale medewerkers, Leny Nijboer en ds. van Dijk) komen dinsdag 8 september vanaf 20.00 uur bij elkaar in zaal
1 van de Fontein.
Verjaarsvisite 75+: De jarigen van de Van Dedemkerk van 75 jaar en ouder, die in juli en augustus hun verjaardag vierden
en intussen een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, worden woensdag 9 september vanaf 10.00 uur in de Fontein
verwacht.
Commissie Kerk en Israel: Op dinsdag 15 september 2015 organiseert de Commissie Kerk en Israel een bijeenkomst met
ds. Poot. Hij is verbonden als ‘Israelpredikant’ aan Christenen voor Israel. Hij spreekt over: Jezus en Israël ds. Poot: "Soms
hebben we het idee dat de mensen die Jezus omringden zoals o.a. zijn discipelen, een verkeerd beeld hadden van wie Hij
was en wat Hij kwam doen. Waarvoor kwam de Zoon van God op aarde? Wat verwachtte de eerste gemeente in Jeruzalem
van Hem? Wat geloofden zij van de Christus? Wat zagen zij als de betekenis van Zijn lijden en sterven?" We verwachten
weer een inspirerende avond. De aanvang is om 19.30 uur in de Fontein, Hoofdvaart 5 in Dedemsvaart. De koffie staat dan
klaar en de toegang is gratis. Wel is er een vrijwillige collecte. Meer informatie: Gerbrig Arends, 06 – 5387 2870 en Gerrit Jan
Vrieling 06 - 2269 1410.
Genootschap Nederland Israël : Wie zou mee willen naar een avond van het Genootschap Nederland Israël te Hoogeveen
op 22 september a.s. Onderwerp: Religie en politiek in de Israëlische samenleving. Inleider dr. B.T. (Bart) Wallet: Welke rol
speelt de (Hebreeuwse) Bijbel in de politiek en de inrichting van de Israëlische samenleving. Door te kijken naar die rol opent
zich een ongedachte toegang tot een beter verstaan van de Israëlische samenleving. G. Batterink-Nijwening, tel. 638388.
Vredesdienst : Er is zondag 27 september om 09.30 uur weer een vredesdienst in de RK kerk aan de Langewijk.
Voorgangers zijn Pastor Lonneke Gunnink en Dominee Karsten van Staveren. Muzikale begeleiding wordt verzorgt door
“Toontje Hoger”. De collecte opbrengst zal na aftrek van onkosten worden overgedragen aan de TwentseWens Ambulance.
Het doel van deze stichting is ; Mensen met een langdurige chronische ziekte en/of mensen in hun (pre) terminale levensfase
professioneel en comfortabel liggend vervoer aan te bieden ten aanzien van een bepaalde wens of behoefte. In de dienst zal
verdere informatie worden gegeven. Zie ook www.twentsewensambulance.nl In het bijgebouw van de kerk is voor de
allerkleinsten een (kinder) / baby-oppasdienst aanwezig.
Motortoertocht: Wegens het succes van de afgelopen jaren organiseren we ook dit jaar weer een toertocht voor motorrijders.
Dit jaar is de tocht gepland op zondag 27 september. (dus niet zoals eerder vermeld op 6 september). Bij goed weer
vertrekken we om 12.00 uur vanaf De Fontein. Na een klein uurtje rijden, zullen met elkaar lunchen. Het is de bedoeling dat
een ieder zijn/haar eigen lunchpakket meeneemt. We zullen zorgen voor een mooie afwisselende route en de nodige stops.
Je rijdt mee voor eigen risico. Bij slecht weer wijken we uit naar zondagmiddag 4 oktober 2015. Als je mee wilt rijden, geef je
dan uiterlijk 26 september op bij één van onderstaande adressen. Henk Zieleman, tel. 614129; e-mail: hzieleman@home.nl
Jan Ruitenberg, tel. 615282; e-mail: janruitenberg@hotmail.com

