Zondag13 september 2015
Opbrengst gezamenlijke collecten: 6 sept: Kerk & Samenleving / Project van Kinderen in de Knel: Onderwijs voor blinde
kinderen in Palestina (dit is ook het doel van de kindercollecte van het 3e kwartaal) : € 325,22.
Taakgroep vieren: Vanaf heden kunnen de facturen of nota’s met een eventuele toelichting worden ingeleverd, bij het
Kerkelijk bureau, Hoofdvaart 7, Dedemsvaart. De facturen of nota’s kunnen ook gemaild worden. (zie de Samenspraak voor
het e-mailadres)
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.
Bijbelkring: In de brochure “Lev hebben voor God” hebt u in het aanbod voor het komende seizoen kunnen lezen over een
Bijbelkring, Deze kring komt al meer dan 15 jaar bijeen. De komende winter gaan we in gesprek rondom het boek Prediker.
We komen om de week op de donderdagmorgen o.l.v. ds.J.van Dijk bij elkaar in zaal 1 van de Fontein. We beginnen 17
september om 10.00 uur en sluiten uiterlijk 11.45 uur af.
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het oktober nummer van De Samenspraak is zaterdag 19 september 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 via de.samenspraak@gmail.com. De tekst graag in een Word (97-2003) bestand in de
bijlage meesturen. U kunt de tekst ook in beide kerken in de daarvoor bestemde bus (De Antenne) of postvakje (Van
Dedemkerk) deponeren. Wilt u in de onderwerp regel de titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst moet worden
vermelden?
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.
Kruimeldienst 2.0: Geloven dat doen we samen! Zou je het leuk vinden om met je (klein)kind van ongeveer 0 tot 6 jaar, een
keer samen een halfuurtje bezig te zijn met het luisteren naar de verhalen van God, kinderliederen te zingen en samen te
bidden dan kan dat. Zondag 27 september komen we weer bij elkaar om Mozes beter te leren kennen. We beginnen om
16.30 uur in de van Dedemkerk, daarna is er voor jong en oud wat te drinken in het kruispunt.
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
Rectificatie: Op de flyer van de taakgroep leren “Lèv hebben voor God..” is een fout geslopen bij de groep “Wie heeft zin om
de zondagse eredienst mee voor te bereiden”. We gaan de dienst van zondag 11 oktober voorbereiden, maar natuurlijk niet
op de zondag zelf, maar eerder n.l. op dinsdag 29 september vanaf half acht (’s avonds) in de Antenne.
Samen op stap: 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 ggho@home.nl,
tel. 0523 616814 en/of ds. Karsten van Staveren.

Uitnodiging wijkteam Noord-West 1, 2 en 3: Op donderdag 17 november willen we als wijkteam Noord-West bij elkaar
komen. Alle drie secties tegelijk, met iedereen die in deze wijk een taak heeft. Dus ook wie wil komen van de Bezoekgroep
Kerkactief. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Antenne. We gaan met elkaar hopelijk beginnen aan
een actief en mooi seizoen in de kerk.
Chauffeurs gevraagd: Wie kan mevrouw Schaafsma, Sibeliusstraat 18 naar de Van Dedem Marke brengen en
een uurtje later weer ophalen, zodat ze haar man daar kan bezoeken. Het gaat om de zaterdagochtend 10.00-11.00 uur /
dinsdagochtend 10.00 – 11.00 uur / donderdagmiddag 15.30 – 16.30 uur. We gaan een rooster opstellen, zodat we dit met
elkaar kunnen doen. Graag opgave bij Jeltje Nijhuis: 616346/06- 21 65 65 84/ bhnijhuis@home.nl

Kleine momenten van grote waarde: Veel ouders en grootouders, binnen en buiten de kerk, willen graag bijbel lezen met
kinderen, maar weten niet welke verhalen geschikt zijn, en hoe ze met de kinderen op een goede manier over de tekst
kunnen praten. Daarom heeft het Nederlands Bijbelgenootschap de Samenleesbijbel gemaakt, samen met JOP,
Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en uitgeverij Royal Jongbloed. De combinatie van ruim 500 pagina’s
extra materiaal en de complete tekst van de Bijbel in Gewone Taal maakt de Samenleesbijbel tot een unieke bijbeluitgave
voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Wilt u de Samenleesbijbel bestellen? Dat kan met de kaarten die in de Antenne op de tafel
liggen.

