Zondag 22 november 2015, zondag Voleinding
Basiscatechese. Hallo jongens en meiden uit groep 7 en 8. Vandaag is er basiscatechese. Om 9.30 uur beginnen we in
De Fontein bij de Van Dedemkerk. Zit je al in de kerk, dan ben je alsnog van harte welkom. De ingang van De Fontein zit
naast het huis van de koster. Tot straks. Groetjes Annet en Alice. Info: Alice Visscher, alicevisscher@kpnmail.nl of 617339.
Liturgische bloemschikking. Deze zondag gedenken we de mensen die ons zijn voorgegaan. We noemen namen waarmee
we ons verbonden weten. In de schikking zien we een kransvorm die verwijst naar de weg die mensen gaan. Op die weg zien
we verschillende bloemen, die een mensenleven verbeelden. De oplopende hoogte van de schikkingen verwijst naar de
verbinding tussen de aarde en de hemel en de hemel en de aarde.
Wie draagt ons en hoedt ons, omarmt ons, wie anders dan Jij, Geest van God?
22 november – Diaconiecollecte bestemd voor de Hospice Dedemsvaart. De Hospice in Dedemsvaart biedt palliatieve
zorg voor iedereen in de meest kwetsbare eindperiode van een mensenleven. Er is juist dan vaak behoefte aan een
kleinschalig bijna-thuis-huis, waar gasten worden verzorgd door familie en vrienden, vrijwilligers en hun eigen zorgverleners –
bijna zoals thuis. Het verblijf in de hospice moet voor iedereen die daar gebruik van wil maken mogelijk zijn, ongeacht
gezindte, levensovertuiging of afkomst. Wij leveren graag een bijdrage aan het functioneren en voortbestaan van de Hospice
Dedemsvaart. Help mee en geef aan de Kerk&Samenleving/Diaconiecollecte voor de Hospice.
Opendeurdienst. Vanavond 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.
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.
15 november: Plaatselijk Kerkelijk Werk/Onderhoud gebouwen: € 754,48; Kerk in Actie/Binnenlands Diaconaat: € 590,38.
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 2 weken verder in gesprek over kernzaken van het christelijke geloof, op de maandagen 23 en 30 november om
20.00 uur in De Fontein. Je bent als middengeneratie van harte uitgenodigd om gewoon aan te schuiven.
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.
Bijbelkring. Donderdag 26 november komen we o.l.v. ds. J. van Dijk vanaf 10.00 uur weer bij elkaar in De Fontein. We lezen
verder in Prediker 6. Om onze ervaringen ook met anderen te delen, lezen we na twee zondagen van resp. Prediker 1 en
Prediker 2 vanmorgen in de Van Dedemkerk uit Prediker 3 over de tijd.
55+. Donderdag 26 november komen we om 14.00 uur weer bij elkaar in De Antenne, deze keer in de grote zaal, omdat
dhr. Westerveld uit Hardenberg ons, op een heel groot scherm, mooie beelden komt laten zien over de Oostvaardersplassen.
We hebben dus heel veel ruimte voor iedereen. Behalve een collecte is de middag gratis. Voor vervoer kunt u, tussen
12.00-13.00 uur, bellen met mevr. Huizinga, tel. 613071. Tot donderdag.
Het gezamenlijk eten is de eerstvolgende keer op vrijdag 27 november 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 25 november bij Nellie Hilberink, tel. 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon.
Kruimeldienst 2.0. Geloven dat doen we samen! Zou je het leuk vinden om met je (klein)kind van 0 tot ongeveer 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 29 november komen we weer bijeen om te luisteren naar de 'muren van Jericho'. We beginnen
om 16.30 uur in de Van Dedemkerk, daarna is er voor jong en oud wat te drinken in Het Kruispunt.

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.
Verhuizen? Wij helpen! Vaak worden al overtollige meubels etc. ter beschikking gesteld voor de Fancy Fair. Als extra
service voor verhuizende mensen kunnen vrijwilligers ook de werkzaamheden doen om de woning weer kant en klaar op te
leveren aan de woningbouwvereniging of toekomstige koper. Denk hierbij aan: verwijderen vloerbedekking, gordijnen en
behang, gaten in muren dichtmaken. Uiteraard tegen een vooraf overeengekomen prijs of uurtarief. Dit bedrag gaat naar de
stuurgroep Fondsenwerving. Voor info kunt u contact opnemen met D. Olde, tel. 638569 of D. Starke, tel. 614568.
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.)

