Zondag 11 oktober 2015
Opbrengst gezamenlijke collecten
4 okt. : PKW: € 668,44 ; Kerk & Samenleving / Noodhulp Vluchtelingen Wereldwijd: € 620,58 .
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.
Dopen. Op zondag 1 november a.s. hopen we twee kindjes in de morgendienst in de van Dedemkerk te dopen. Mocht die
datum voor jullie ook uitkomen om te laten dopen, wees dan welkom op de doopzitting van 14 oktober a.s. in de Fontein,
zaal 2. Of neem even contact op met ds. Gerrit Huiskamp, tel. 616557 / 06-51495446 of dsgbhuiskamp@pkn-dedemsvaart.nl
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.
Voorbereidingsgroepje. A.s. dinsdag, 13 oktober, komen we weer bij elkaar om te spreken over de morgendienst van
1 november in de van Dedemkerk. In die dienst hopen we te dopen. De lezingen zijn: Jesaja 60: 1-22 en Matteus 5: 1-12.
Heb je zin om mee te doen, voel je welkom.
Onder Schooltijd. Woensdag 14 oktober vanaf 10.00 uur beginnen we o.l.v. ds. J. van Dijk aan een nieuw seizoen bij
Dini van der Hoek, de Prunus 64.
Psalm 23 avond. Op woensdag 14 oktober verzorgt ds. Bart Breunesse met de Cantorij en Nico Aalberts een uur over
Psalm 23. In het Nieuwe Liedboek vindt u hiervan al acht variaties maar er zijn er meer. In de Samenspraak vindt u meer
bijzonderheden. Van harte welkom aanstaande woensdag om 20.00 uur.
Yentil. Woensdag 14 Oktober komen wij als Yentil groep weer bij elkaar. Lijntje Moons van het Hospice Dedemsvaart komt
ons iets over het ontstaan en de werkwijze van het Hospice vertellen. Yentil lid Gerda van Lenthe van Buurtzorg komt ons
vertellen over de zorg die ze daar verlenen aan de gasten. Belangstellenden en nieuwe leden zijn welkom om 20.00 uur in de
Antenne. Voor vragen en verdere informatie: stuurgroeplid Anneke Lei, tel. 852175.
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het november nummer van De Samenspraak is, in verband met de
herfstvakantie, op donderdag 15 oktober om 17.00 uur. S.v.p. uw kopij voorzien van uw naam en telefoonnummer, zodat
we in geval van vragen contact met u kunnen opnemen. U kunt uw kopij aanleveren per email: de.samenspraak@gmail.com.
De tekst graag in een Word (97-2003) bestand in de bijlage meesturen. Ook kunt u de tekst in beide kerken in de daarvoor
bestemde bus (De Antenne) of postvakje (Van Dedemkerk) deponeren. Wilt u in de onderwerpregel de titel van het artikel en
de rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?
Bijbelkring. Donderdag 15 oktober 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.
Belijdenisgroep. Maandag 5 oktober kwamen we voor het eerst bij elkaar met een aantal mensen om te spreken over zaken
van kerk en geloof. Het zou kunnen dat dat 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. De volgende keer is 19 oktober, vanaf
19.30 uur in de Antenne. Info bij ds. Gerrit Huiskamp, tel. 616557 / 06-51495446 of dsgbhuiskamp@pkn-dedemsvaart.nl
Geloofsgesprek voor iedereen. De tweede avond is op dinsdag 20 oktober en niet zoals is gecommuniceerd op 13 oktober.
Deze avond gaat over de betekenis van God in de kerk (-geschiedenis), wat gelooft de Kerk? Iedereen is welkom, er kunnen
nog mensen bij! We komen bij elkaar om 20.00 uur in de Antenne. Graag even opgeven bij ds. Bart Breunesse (voor info zie
de Samenspraak).
Rectificatie. De najaarscontactavond van Bezoekdienst Kerkaktief is niet op maandag 12 oktober, zoals in de Samenspraak
staat, maar op maandagavond 26 oktober. Voor deze avond is Gertrude Boon-Bredewout uitgenodigd. Zij geeft een lezing
met als onderwerp “De seizoenen van het leven”. De avond begint om 19.30 uur in de Fontein.
Zangavond. Op zondag 25 oktober is er om 19.00 uur een Zangavond in de Van Dedemkerk. Het thema is: Laat ons nu
vrolijk zingen. Voorganger deze avond is ds. G.B. Huiskamp en dit keer is de muzikale medewerking van het Chr.
Mannenkoor Hollandscheveld. Dit koor staat onder leiding van de heer Frank Kaman. De piano wordt bespeelt door Henry
Huisjes en het orgel door Joost Klein. Ook u bent welkom in deze dienst.

Foto’s boottocht. Op zondag 25 oktober kunt u, na de ochtenddienst, in de Fontein kijken naar de foto’s die gemaakt zijn van
de boottocht van woensdag 3 juni naar Hattem.
Bijbelkwis. We zoeken voor de Antenne en voor de Van Dedemkerk deelnemers voor de Bijbelkwis op woensdag 28 oktober
’s avonds in de Van Dedem Marke. Voor de Antenne zoeken we 4 deelnemers: graag z.s.m. opgeven bij Anneke Lei,
tel. 852175, anneke.lei@ziggo.nl. Voor de Van Dedemkerk zoeken we nog 2 deelnemers, graag z.s.m. opgeven bij
ds. J. van Dijk, tel. 617345, dsjvandijk@pkn-dedemsvaart.nl.
“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 christelijke geloof. Samen met andere
30-ers en 40-ers willen we nadenken over de inhoud van het geloof, ingebed in een goede portie gezelligheid, verbondenheid
en openhartigheid. We beginnen op 9, 16, 23 en 30 November om 20.00 uur. Aanmelden kan bij ds. Karsten van Staveren,
email: dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of tel. 0523-612425.
Kerst an de Voart. Als kerk willen we weer present zijn. We zoeken nog baby’s en hun moeders en vaders voor het
Kerstkind, Jozef en Maria. We zijn ook nog op zoek naar spelers voor de rol van herder, wijze, etc. We gaan zelf kleding
maken; daarvoor zoeken we nog stof die geschikt is voor genoemde personages. Wie helpt mee?
Voor info: ds. Bart Breunesse.
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.
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.)

