Zondag 15 november 2015
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.
Waarneming. Ds. Bart Breunesse is niet beschikbaar van 14 november tot 1 december. Wanneer er behoefte is aan
pastorale begeleiding kan contact worden opgenomen met één van de aanwezige collega’s.
Opbrengst gezamenlijke collecten.
4 november Dankdag: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 128,30; Kerk&Samenleving/ Noodhulp Vluchtelingen: € 356,95.
8 november: Plaatselijk Kerkelijk Werk/Onderhoud gebouwen: € 370,82; Kerk in Actie/Zending: € 700,72.
Belijdenisgroep. Op maandagavond 16 november hopen we elkaar weer te zien in onze belijdenisgroep. Waarschijnlijk komt
er nog iemand bij. We beginnen om 19.30 uur in De Antenne. Ds. Gerrit Huiskamp.
Wat geloven we in Godsnaam – deel 2. We hebben een prachtige aftrap gehad met 'Wat geloven we in Gods naam'. Grote
vragen: Over dat wat wezenlijk voor je is? Over hoe maakbaar je leven is. Over wat God daarin voor je betekent? En of we
iets zouden missen als er geen PKN kerk meer zou zijn. Niet te vergeten heerlijke gezegende koekjes. Met elkaar gaan we de
komende 3 weken verder in gesprek over kernzaken van het christelijke geloof, op de maandagen 16, 23, 30 november om
20.00 uur in De Fontein. Je bent als middengeneratie van harte uitgenodigd om gewoon aan te schuiven.
Open kring. Op dinsdag 17 november komen we weer bij elkaar in de open kring. 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. Beide in De Antenne. We lezen
hoofdstuk 5 vuur en zout (en de bijbehorende vraag achter in het boek). Ds. Gerrit Huiskamp
Huiskamer Tour 2016. Dinsdag 17 november vanaf 20.00 uur is in zaal 1 van De Fontein de instructie voor alle sectieleiders
met betrekking tot de Huiskamer Tour 2016. Tevens worden de materialen uitgereikt. Koffie vanaf 19.45 uur.
Classis. 'Catechese onder druk' is het onderwerp op de classisvergadering op donderdag 19 november in De Kern
(Gereformeerde Kerk) in Ommen. Dit gedeelte staat ook open voor belangstellenden uit de gemeenten. U bent welkom van
19.45-ong. 21.00 uur. Informatie: ds. J. van Dijk.
Ontmoet elkaar eens anders! Dit kan op vrijdag 20 november van 16.00-20.00 uur in De Fontein. Gratis kopje koffie/thee of
fris. Activiteiten: kinderfilm, bakwedstrijd, inzameling van lege statiegeldflessen. Verkoop: oliebollen, knieperties, vrijlandeieren, eigengemaakte spullen en zelfgebakken lekkernijen. Inzamelingsactie van houdbare producten voor de Voedselbank
Hardenberg. Nieuwsgierig geworden? Kom naar De Fontein! De gehele opbrengst is voor Anak-Anak Lombok Timur.
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! U kunt zich nog tot donderdag 19 november opgeven bij
Leny Nijboer, tel. 616051, leny.nijboer@gmail.com of bij Henny Logtenberg, tel. 613275, f.logtenberg@kpnplanet.nl.
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het decembernummer van De Samenspraak is zaterdag 21 november 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?
Basiscatechese. Hallo meiden en jongens uit groep 7 en 8. Zondag 22 november is er weer basiscatechese. Kom je ook?
We beginnen om 9.30 uur en zitten in De Fontein, ingang aan de zijkant bij het huis van de koster. Deze zondag
(22 november) is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en ook wij gaan daar met elkaar aandacht aan besteden. Van harte
welkom! Groetjes Annet en Alice. Info en contactpersoon: Alice Visscher, tel. 617339 of alicevisscher@kpnmail.nl.

Opendeurdienst. Op zondag 22 november is er een Opendeurdienst in de Van Dedemkerk. Aanvang van de dienst is 19.00
uur, vanaf 18.50 uur is er samenzang. Voorganger is ds. K. van Staveren die het thema: 'Aan het licht komen' met ons zal
overdenken. Muzikale medewerking is van de zanggroep Only One Way uit Gramsbergen. Organist is de heer J. Plender.
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. Aanvang gemeenteavond om 20.00 uur, koffie vanaf
19.30 uur, in De Antenne.
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 de
afwezigheid van ds. Breunesse kunt u/jij contact opnemen met Alie van Laar, jaapenalievanlaar@hotmail.com of tel. 614583.
Op bezoek bij de buren: Kerkentocht. Wat leeft er in de St. Vitus. Wijk Zuid-West nodigt de hele gemeente uit om met
elkaar op bezoek te gaan bij de St. Vitus. We willen met elkaar ontdekken wat er zo bijzonder is aan de St. Vitus. Wat doet dit
kerkgebouw met ons en met de mensen die er kerken. Gewijzigde datum: maandag 14 december, om 19.30 uur verzamelen
bij de Van Dedemkerk. Opgave bij: Gerda Hofman, tel. 616814; Ronald de Jonge, tel. 615834; Jan Eijlander, tel. 617178;
Lenie Boeijenga, tel. 612412; ds. Karsten van Staveren, tel. 612425.
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.)

