Zondag 18 oktober 2015
Opbrengst gezamenlijke collecten
4 okt.: PKW: € 397,71 .
Afwezig. Van 17-25 oktober zal ds. Karsten van Staveren niet bereikbaar zijn. Ds. J. van Dijk is niet beschikbaar van
19-25 oktober. Indien u dringende pastorale zorg nodig heeft dan kunt u zich wenden tot één van de aanwezige collega’s.
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 dit leidt tot het doen van belijdenis met Pinksteren 2016, maar 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: ds. Gerrit Huiskamp, dsgbhuiskamp@pkn-dedemsvaart.nl , tel. 616557/0651495446.
Open kring. Dinsdag 20 oktober komen we als Open Kring weer bij elkaar. Alléén de morgenbijeenkomst wordt gehouden.
Aanvang 9.30 uur in de Antenne. De eerst volgende avondbijeenkomst is op 27 oktober.
Geloofsgesprek voor iedereen. De tweede avond is op dinsdag 20 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.
Zondag 25 oktober 2015 is het Nationale Bijbelzondag. Eén zondag in het jaar waarbij we extra dankbaar zijn voor de Bijbel.
In Nederland hebben we meerdere vertalingen, maar wereldwijd is er nog veel vertaalwerk te doen - en daar staan we op
Bijbelzondag bij stil. Daarom steunen we op deze Nationale Bijbelzondag het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap
want zij zorgen voor duidelijke en betrouwbare vertalingen in allerlei vormen zowel in Nederland en wereldwijd.
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.
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 er muzikale medewerking van het Chr. Mannenkoor
Hollandscheveld. Het koor staat onder leiding van dhr. Frank Kaman. De piano wordt bespeelt door Henry Huisjes en het
orgel door Joost Klein. Ook u bent welkom in deze dienst.
De najaarscontactavond van Bezoekdienst Kerkaktief is op maandag 26 oktober in de Fontein. Voor deze avond is Gertrude
Boon uitgenodigd voor een lezing met als onderwerp “De seizoenen van het leven”. De avond begint om 19.30 uur.
Bijbelkwis. Geweldig dat we zo snel 8 kandidaten vonden voor de Bijbelkwis op woensdag 28 oktober ’s avonds in de Van
Dedem Marke. Volgende week zullen we ze op de nieuwsbrief aan u voorstellen.
Hallo kinderen van de basisschool. Woensdag 4 november houden we een speciale middag voor jullie!! Waarom? Omdat
we God willen bedanken voor alles wat we van Hem krijgen; daarom heet deze dag Dankdag. We gaan met elkaar luisteren
naar een verhaal, zingen en knutselen. Hoe en wat is nog een verrassing… We beginnen om 14.00 uur tot ca. 15.30 uur.
Kom jij ook? Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Voor alle kinderen is er ranja met wat lekkers en ouders zijn ook
uitgenodigd om te blijven. Hartelijk welkom in de Immanuelkerk, Zwiersstraat 7 in Dedemsvaart.
Sirkelslag 2015 - Deel en WIN. Je kent ze wel, die deel- en win-acties op social media. Wat deel jij eigenlijk met al je
vrienden en volgers? Je dagelijks leven, berichten van anderen, leuke acties, mooie foto’s, filmpjes, vlogs? Sirkelslag gaat dit
jaar over delen. Daarover krijg je met je team gekke, leuke, uitdagende opdrachten. Je gaat creatief en actief aan de slag en
ervaart de impact van delen. Met de anderen in je groep en ver daarbuiten.… Doe mee en ontdek wat daar allemaal mee te
winnen valt! Sirkelslag KIDS voor de groepen 6, 7 en 8 vindt plaats op vrijdag 6 november van 19.15 uur tot ca. 21.30 uur.
De locatie wordt nog bekend gemaakt! Aanmelden kan bij Diana Breukelman, email: j.breukelman@vodafonethuis.nl of bij
Renate Pouls, email: renatepouls@gmail.com .
Zendingsdienst. Op zondag 8 november gaat ds. De Haan uit den Ham voor in deze gezamenlijke ochtenddienst in de
Antenne. Medewerking wordt verleend door het Koor “Pajoco”uit Nijverdal. Het thema voor deze dienst is: Zending ver weg en
dichtbij. De collecte is bestemd voor de Zending. Wij hebben een bedrag toegezegd aan het project: Steun de kerkelijke
medewerkers van de presbyteriaanse kerk in Noord Ghana. Dit bedrag is nog lang niet binnen en deze collecte wordt
derhalve dan ook warm bij u aanbevolen. Voor nadere informatie zie de site www.youtube.com/watch?v=cvnVh3hcu3g

“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.
‘Dromen durven delen’. Durf jij een mooie droom te dromen? Durf je te dromen over de kerk en je geloof? Deel jij jou 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 Kerken dienst om 10.30 uur.
Taizé viering. Op zondag 15 november 2015 is er tijdens de avonddienst in De Antenne een gebedsviering in de stijl en de
sfeer van Taizé. De viering is een meditatieve dienst waarin liederen, gebed en stilte centraal staan. Het thema van deze
dienst is: ‘Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.’ De kerk is open vanaf 18.30 uur en
de viering begint om 19.00 uur. Wees welkom!
Kerst an de Voart. Als kerk willen we weer present zijn op Kerst an de Voart. Heb je ook interesse om mee te doen? We
komen bij elkaar op 26 oktober in de Fontein om 20.30 uur om met elkaar te spreken hoe we het gaan doen.
Voor info ds. Bart Breunesse, dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl of tel. 2314818.
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.)

