Zondag 8 november 2015
Opbrengst gezamenlijke collecten 1 november: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 589,70 ;
Kerk & Samenleving/Stichting Anak-Anak Lombok Timur: € 775,34.
Zendingsdienst. De collecte bij de uitgang is vanmorgen 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.
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.
Vandaag is het Dag van de mantelzorg en ook dit jaar schenken we hier weer aandacht aan. Daarom staan er rozen klaar
waarvan u er, na de dienst, een mee kunt nemen voor een mantelzorger bij u in de straat, buurt of familie. De mantelzorger
hoeft niet kerkgebonden te zijn. Geef ze een roos, want mantelzorgers verdienen onze aandacht, dank en bemoediging!
Afwezig. Ds. Bart Breunesse is afwezig van 14 november tot 1 december. De aanwezige collega’s nemen indien nodig waar.
Classis. “Catechese onder druk” is het onderwerp op de classisvergadering op 19 november in de Kern (GK) in Ommen.
Belangstellenden zijn welkom van 19.45-21.00 uur. Informatie: ds.J.van Dijk.
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?
Diaconie. Schrijf een kaart aan een onbekende vluchteling. Talloze vluchtelingen zijn op drift en komen onderweg overal
weerstand tegen. Kerk in Actie helpt vluchtelingen wereldwijd. Vanuit Dedemsvaart kunnen wij vluchtelingen ook bemoedigen
door een warme groet of wens te sturen. Koop een kaart en schrijf in het Engels uw wens of gebed op voor een vluchteling. In
De Samenspraak vindt u wat suggesties voor wensen en gebeden in het Engels. Doe de geschreven kaart in de daarvoor
bestemde dozen die de Diaconie in beide kerken neer zal zetten. Kerk in Actie brengt in december deze wensen naar
vluchtelingen in Libanon, Jordanië, Irak en Syrië, op Lesbos en Lampedusa, en in Nederland. Bemoedigen helpt!
Fruitpluk 2015. Enige weken geleden ging er op woensdag en vrijdag een auto met vier mensen richting Kraggenburg voor
de jaarlijkse fruitpluk. De familie Balk was erg blij met onze hulp, zo mailden ze. Het mooie bedrag van € 1685,62 is bij elkaar
geplukt. Namens de Stuurgroep Fondsenwerving alle plukkers/sters hartelijk dank voor hun inzet. Vr. gr. Marry Brand.
Team Noord-West. Op maandagavond 9 november hopen we als sectieteam Noord-West te vergaderen. Vanaf 19.30 uur in
de Antenne. De agenda is persoonlijk aan jullie verstuurd. Ds. Gerrit Huiskamp.
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
30-ers en 40-ers willen we nadenken over de inhoud van het geloof in gebed, verbondenheid en openhartigheid.
We beginnen op 9, 16, 23 en 30 november om 20.00 uur. Aanmelden: dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of tel. 612425.
Open repetitieavond Asaf. Het Christelijk Mannenkoor Asaf is op zoek naar nieuwe leden en houdt daarom op
maandagavond 9 november vanaf 20.00 uur in De Antenne een open repetitie. Welkom.
Verzoekplatenprogramma. Door een storing kon het verzoekplatenprogramma afgelopen dinsdag niet worden uitgezonden.
Daarom is er a.s. dinsdagmorgen 10 november vanaf 10.30 uur een aangepaste uitzending van het verzoekplatenprogramma
voor luisteraars van de kerktelefoon of internet: www.kerkomroep.nl. Presentatie: Ben Harms. Verzoekjes of zomaar een groet
voor december kunnen weer worden aangevraagd bij Janny Prinsen, tel. 612644 of per e-mail aartprinsen@hotmail.com.
Voorbereidingsgroepje. Op woensdag 11 november komen we vanaf 20.00 uur bij elkaar in de Antenne, om de
zondagmorgendienst van 29 november (1e advent) voor te bereiden. De lezingen zijn Zacharia 14:4-9 en Matteus 1:5-25. Aan
de dienst wordt medewerking verleend door Chr. Mannenkoor Asaf. Wie mee wil doen is welkom. Ds. Gerrit Huiskamp.
Yentil. Woensdag 11 november om 20.00 uur, let op: deze keer bij De Welle, Moerheimstraat 8. Welkom.
Onder Schooltijd. Woensdag 11 november vanaf 10.00 uur o.l.v. ds. J. van Dijk bij Jannie Lok, Diepenbrockstraat 19

Bijbelkring. Donderdag 12 november komen we vanaf 10.00 uur o.l.v. ds. J. van Dijk weer bijeen in zaal 1 van de Fontein.
We lezen verder in Prediker 4:17-5:19. We hebben boeiende gesprekken met elkaar. Zo boeiend om daarvan ook eens iets in
preken te verwerken. Om het ook met anderen te delen. En zo komen in “mijn” morgendiensten van 15 en 22 november,
beide Van Dedemkerk, achtereenvolgens Prediker 2 en Prediker 3 aan de beurt.
Wijk Zuid-Oost. Amerikaans buffet op vrijdag 13 november van 18.00-19.30 uur en zondag 15 november van 17.00-18.30
uur. Als jij je nog niet hebt opgegeven graag even een berichtje naar Jeltje Nijhuis, bhnijhuis@home.nl of 616346.
Kerk & Israël. Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de thema-avond van de Commissie Kerk & 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. De verwoesting van de Tweede Tempel in 70 na Chr. was een ramp voor het Joodse volk. De Rabbijnen
hebben de synagoge in de daarop volgende eeuwen tot een "klein heiligdom" (Ez.11.16) uitgebouwd. De synagoge blijft een
gebouw van tijdelijke aard tussen de herinnering aan de Tempel en de belofte van de herbouw daarvan.
Gerbrig Arends, tel. 06-53872870 en Gerrit Jan Vrieling, tel. 06-22691410.
Diaconie. 15 november - Collecte Binnenlands Diaconaat ‘Wereldhuis een veilige plek’. Zonder papieren ben je in
Nederland nergens. Sterker nog, je bent niemand. Dat ervaren 15.000 mensen in Amsterdam iedere dag. Vaak zijn dat
arbeidsmigranten. Maar ook uitgeprocedeerde asielzoekers of meisjes die hierheen gehaald zijn om te trouwen zitten ernstig
in de problemen. In Amsterdam heeft de protestantse diaconie het Wereldhuis opgericht. Het is een plek waar deze mensen
op allerlei manieren steun vinden. Denk aan medische zorg, juridisch advies of taaltrainingen. Het Wereldhuis probeert
mensen zo te helpen dat ze leren om zichzelf te redden. In steeds meer grote steden in Nederland vindt dit initiatief navolging
en Kerk in Actie ondersteunt het van harte. Want ieder mens telt. Met of zonder identiteitspapieren.
Gezelligheid kent geen tijd! De uitnodigingen voor deze avond van de secties NO-1, NO-2 en NO-3 zijn rondgebracht.
Vrijdag 20 november begint het bijzondere programma om 20.00 uur in de Antenne. Van harte welkom! Wanneer het
afgelopen is blijft een grote vraag want gezelligheid kent geen tijd!
Kerstpakketten inpakken met de Hongarije Werkgroep gaat niet door. 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.
Oproep Stuurgroep Fondsenwerving. Zaterdag 12 december gaan we weer op de kerstmarkt staan, hebt u nog
kerstspullen liggen die u niet meer gebruikt? Dan kunt u ze inleveren. Ook staan we weer met knieperties, kerstbakjes en nog
veel meer op de markt. Namens de Stuurgroep Fondsenwerving, Magriet Lamberink tel. 06-18451011.
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 tijdens mijn
afwezigheid kunt u/jij contact opnemen met Alie van Laar, jaapenalievanlaar@hotmail.com of tel. 614583.
Gemeenteavond: Stappen naar de Toekomst! We informeren u graag over de stappen die we zetten binnen onze
gemeente in wording. Daarbij zal het voornemen om op korte termijn de diensten samen, in één gebouw, te vieren uitgebreid
aan de orde komen. In de kerkenraadsvergaderingen wordt momenteel gesproken over de verdeling van diensten over de
gebouwen. Uw inbreng horen we graag op woensdag 25 november 2015. We beginnen om 20.00 uur, koffie vanaf 19.30 uur,
in De Antenne.
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.)

