Zondag 23 augustus 2015
Zorgcentrum Van Dedem Marke: Deze zondagmorgen om 10.00 uur wordt er een avondmaalsviering gehouden in De
Meent. Voorganger is Ds. C.A.J. van Dijk.
Vakantie ds. Huiskamp :Vanaf zaterdag 8 t/m zondag 30 augustus. Indien nodig vervangt één van de aanwezige collega's.
Opbrengst gezamenlijke collecten 16 aug. : Kerk in Aktie / Zending (Vakonderwijs voor weduwen in Nigeria) € 406,63.
Plaatselijk Kerkelijk Werk € 302,28
Jaarlijkse feestavond georganiseerd door de Activiteitencommissie. Houd vrijdagavond 4 september vrij in uw/jouw
agenda voor de jaarlijkse feestavond! Deze avond staat in het teken van onze zuiderburen. Opgave voor deze avond bij
Cindy Holtvoort - tel. 612509, Jaap van Laar - tel. 614583 of Jan Vogelzang - tel. 615348.
Startzondag 6 September: Thema `Goede buren`. Dit jaar in de Van Dedemkerk ,vanaf half 10 is er koffie en cake om
10.00 uur begint de dienst .Na de dienst zijn er diverse leuke activiteiten voor jong en oud! Als afsluiting gaan we gezamenlijk
eten. Er is een sponsorloop opgave bij leniploeg@hotmail.com en famsnoeijer@ziggo.nl De opbrengst gaat naar het Hospice
Dedemsvaart. Wij zouden het erg leuk vinden ,als er weer cake of koek gebakken wordt voor bij de koffie. Dit kan dan
ingeleverd worden zaterdag 5 september van 15.00 tot 16.00 uur bij de Van Dedemkerk .
Inloopochtend: Ontslag en nu? Het overkomt in deze tijd helaas velen van ons; we krijgen ontslag! Hierdoor raken we vrijwel
allemaal, korter of langer uit ons evenwicht en roept het ontslag heel veel emoties op. Voor sommigen werkt het goed om er
met anderen of juist met lotgenoten over te praten. Hiervoor bieden we graag de gelegenheid door een speciale
inloopochtend te organiseren voor mensen die ontslagen zijn. Deze ochtend zal gehouden worden op woensdag 26 augustus
van 10:00 – 12:00 uur in de Antenne. Loop vrijblijvend bij ons binnen, Dominee Bart Breunesse en twee diakenen zullen u
hartelijk ontvangen.
Israëlreis 2016: Graag wil ik u nog even attenderen op de voorgenomen reis, die gepland staat in mei 2016 naar Israël.
Wanneer u interesse heeft (dat schept nog geen enkele verplichting) wilt u dit dan even door geven aan ds. Bart Breunesse
(voor meer info zie De Samenspraak).
Opendeurdienst: Vanavond is er een Opendeurdienst, dit keer in de Antenne in Dedemsvaart. Vanaf 18.50 uur is er
samenzang.Het thema deze avond is: “Gastvrijheid als werkwoord”.De voorganger deze avond is ds. Breunesse.
Het muzikale intermezzo word verleend op piano en dwarsfluit door Nienke en Nadine Bouwman. En onze organist is
de heer Nico Aalberts.Wij hopen dat U allen komt.
“ Be-Lief” 30 aug. Sportpark “ de Boekweit” : De dag start om 11.00 uur met een korte Meet & Greet dienst, in de
voetbalkantine van SCD. Daarna vinden vanaf 12.00 tot ca. 15.30 uur verschillende gezellige activiteiten plaats.
Naast heel veel goede muziek en een taartenbakwedstrijd, heeft Be-Lief ook op sportief gebied genoeg te bieden: Er wordt
een freerunning workshop gegeven door ZERO, er wordt gevoetbald in een grote pannakooi en er vinden volleybalwedstrijden
plaats. Voor zowel de volleybal (4 tegen 4) als voor de voetbalwedstijden (3 tegen 3) kunnen teams zich nu opgeven! Stuur
hiervoor een mail naar beliefdedemsvaart@gmail.com, met daarin de gekozen activiteit, de naam van het team en de namen
van de deelnemers, plus leeftijden. Inschrijfgeld voor deze wedstijden is 5 euro per team, wat natuurlijk rechtstreeks naar het
goede doel gaat. Extra geld ophalen voor je team wordt aangemoedigd, want niet alleen de winnaar van het toernooi krijgt
een prijs, maar ook het team dat het meeste geld ophaalt! “
Gezamenlijk eten: De eerstvolgende keer is op vrijdag 28 augustus a.s. 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 26 augustus bij Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Wij zien
u graag aan tafel!!
Een nieuwe keuken voor het Missiegebouw in Kisoroszi: De opbrengsten van de Voorjaarsmarkt van dit jaar kwamen ten
goede aan het verbouwen van de keuken van het Missiegebouw in Kisoroszi. Deze renovatie was noodzakelijk om het
gebouw te kunnen blijven verhuren aan groepen.Met uw steun, tijdens de Voorjaarsmarkt, is de renovatie van de keuken een
feit. Naast de renovatie van de keuken zijn er ook pannen aangeschaft ,die geschikt zijn om grote hoeveelheden eten in één
keer te bereiden.De zustergemeente wil ons van harte bedanken voor onze steun bij het renoveren van de keuken.
Jongeren reis naar Kisoroszi: Op 30 augustus staat de Hongarije Werkgroep op het Be-Lief festival. We willen daar
jongeren enthousiast maken om in mei 2016 met de werkgroep een reis te maken naar Kisoroszi. In overleg met de jongeren,

die mee gaan, gaan we het programma van de reis samenstellen. Hierbij kun je denken aan een bezoek The House of Terror
of een nacht optrekken met daklozen in Boedapest. Heb je zin om mee te gaan, kom naar het Be-lief festival, haal een flyer
en schrijf je in voor extra informatie over de reis.
Motortoertocht: Wegens het succes van de afgelopen jaren organiseren we dit jaar weer een toertocht voor motorrijders. Dit
jaar is de tocht gepland op zondag 6 september. Bij goed weer vertrekken we om 12.00 uur vanaf De Fontein. Na een klein
uurtje rijden gaan 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 27 september. Als je mee wilt rijden, geef je dan uiterlijk 5 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
Bezoekdienst Kerkaktief: Het reisje van Bezoekdienst Kerkaktief is op donderdag 27 augustus . Het wordt een
verrassingstocht in de regio met o.a. een boottochtje. Als afsluiting houden we een barbecue. We vertrekken om kwart over 9
vanaf de consistorie van de van Dedemkerk. U kunt zich opgeven tot en met maandag 24 augustus bij Janny Naber,
tel. 614996 of Henny v.d. Vegt, tel. 614616.
G-Disco in jongerencentrum ChillOut! : Zaterdag 29 augustus Een DJ draait de lekkerste platen en het belooft een
spetterend feest te worden. De G-Disco is er speciaal voor thuiswonende jongeren tussen de 15 en 25 jaar met een
beperking. De avond begint om 19:30 uur en duurt tot 22:30 uur. Entree is gratis.

