Zondag 20 september 2015
Opbrengst gezamenlijke collecten 13 september: Kerk & Samenleving/Diaconie: € 434,10. PKW € 633,32
Chauffeurs gevraagd. Wie kan mevrouw Schaafsma, Sibeliusstraat 18, naar de Van Dedem Marke brengen en later weer
ophalen, zodat ze haar man daar kan bezoeken en op zondag naar de kerk kan gaan. Het betreft de volgende tijden:
dinsdagochtend 10.00 -11.00 uur, donderdagmiddag 15.30-16.30 uur en zondagmorgen naar De Antenne 9.00 -11.00 uur.
We gaan een rooster opstellen, zodat we dit met elkaar kunnen doen. Tot nu toe hebben zich 2 mensen aangemeld, maar we
kunnen nog wel meer chauffeurs gebruiken. Opgave bij Jeltje Nijhuis: tel. 616346/06-21656584, e-mail: bhnijhuis@home.nl.
55+. Op donderdag 24 september gaan we weer beginnen met onze eerste middag in De Antenne. Ds. Huiskamp is bij ons te
gast met 'Joodse verhalen'. We hopen dat u weer allemaal komt, iedereen is van harte welkom! We beginnen om 14.00 uur
en als u vervoer nodig hebt kunt u (tussen 12.00-13.00 uur) bellen met mevr. Huizinga, tel. 613071.
Het gezamenlijk eten is de eerstvolgende keer op vrijdag 25 september in De Fontein. Hebt u zin om gezellig samen te eten,
dan bent u vanaf 17.45 uur van harte welkom. Om 18.00 uur beginnen we met de maaltijd. Als u zich nog wilt opgeven, dan
kan dat tot woensdag 23 september bij Nellie Hilberink, tel. 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon.
Vredesdienst. Zondag 27 september om 9.30 uur is de jaarlijkse Vredesdienst in de R.K.-kerk aan de Langewijk.
Voorgangers zijn pastor Lonneke Gunnink en dominee Karsten van Staveren. Muzikale begeleiding wordt verzorgd door
'Toontje Hoger'. De collecteopbrengst zal, na aftrek van onkosten, worden overgedragen aan de Twentse Wens Ambulance..
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. Lokale omroep NOOS zal bij deze dienst aanwezig zijn en de
dienst opnemen, deze kerkdienst wordt uitgezonden op zondag 4 oktober.
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.
Opendeurdienst in het dialect. Op zondag 27 september is er een bijzondere Opendeurdienst in de Van Dedemkerk, de
gehele dienst zal in het dialect zijn. We beginnen om 18.50 uur met het zingen van enkele liederen, aanvang van de dienst is
19.00 uur. Het thema is 'Stille ween". Voorganger is ds. Klaas van der Kamp uit Kampen en de muzikale medewerking is van
Bertus en Fenny Winters uit Lutten. Ook u bent welkom!
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. Bij goed weer vertrekken we om 12.00 uur vanaf De Fontein. Na een
klein uurtje rijden, zullen we 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:
Henk Zieleman, tel. 614129, e-mail: hzieleman@home.nl of 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 namelijk op dinsdag 29 september vanaf 19.30 uur 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. De datum is zondag 4 oktober, we vertrekken om 13.30 uur vanaf De
Fontein. Als iedereen wat meeneemt om te eten, dan kunnen we de wandeling afsluiten met een gezamenlijk avondeten.
Aanmelden kan bij Gerda Hofman, tel. 616814, e-mail: ggho@home.nl, en/of ds. Karsten van Staveren.
Belijdenisgroep. Maandag 5 oktober komen 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. Dat hoeft niet. Zou jij ook
serieus met anderen over het geloof willen praten of daarover informatie willen hebben? Info bij ds. Gerrit Huiskamp,
tel. 616557/06-51495446 of per e-mail: dsgbhuiskamp@pkn-dedemsvaart.nl.
Open kring. Op dinsdag 6 oktober begint de open kring weer. 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. De eerste bijeenkomst besteden we vooral aan
het boek/onderwerp waarmee we het komend seizoen aan de gang willen. Plaats van bijeenkomst is De Antenne.

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
beginnen aan een hopelijk actief en mooi seizoen in de kerk.
Zondag 27 september a.s. is er geen nieuwsbrief i.v.m. de Interkerkelijke Vredesdienst.
Wekelijkse nieuwsbrief: 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.
Israëlreis: Helaas gaat de geplande avond op 22 september a.s. over de eventuele reis naar Israël in mei 2016 niet door
vanwege te weinig belangstelling voor reis van mei 2016.
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 beginnen op 29 september
om 19.30 uur in de Antenne.
Slaapzakken: Help mee en doneer een slaapzak…(jullie hebben vast nog wel een slaapzak op zolder liggen:) VOOR
WOENSDAG 23 SEPTEMBER!! Via een direct contactpersoon uit Lesbos (van de actiegroep), een Griekse vrouw die vrijwillig
vluchtelingen helpt in Molyvos - de plek waar alle vluchtelingen aankomen- vernamen wij dat slaapzakken op dit moment de
hoogste prioriteit hebben. Momenteel slapen duizenden mannen, vrouwen en kinderen op straat. Het doel is dus helder:
10.000 slaapzakken verzamelen binnen drie weken! Alice Cramer, Gramsbergen (06177851149). U mag deze week, tot
woensdag, de slaapzakken in de Antenne brengen, zaal 6 (herdershok).

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.)

