Zondag 25 oktober 2015
Opbrengst gezamenlijke collecten
11 okt.: Kerk & Samenleving / Werelddiaconaat: in de kerk € 621,81 en in de Van Dedem Marke € 41,90
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.
Dopen. Op zondag 1 november hopen we in de van Dedemkerk te kunnen dopen: Martine Henrica, roepnaam Elsa, dochter
van Jurgen en Geke Dijsselhof, Hoofdvaart 127, geboren op 26 februari 2015; Suze Julia, roepnaam Suze, dochter van
Michael en Heidi Hullegie en zusje van Noa en Isa. Ze wonen De Aak 189. Suze is geboren op 4 augustus 2015. Jens Stef,
roepnaam Jens, zoon van Stefan en Paulien Klein Kranenburg en broertje van Sofie, Stan en Fleur. Ze wonen De Praam 74.
Jens is geboren op 25 augustus 2015. We hopen op een mooie doopdienst!
Basiscatechese. Hallo meiden en jongens uit groep 7 en 8. Vandaag is er weer basiscatechese in De Antenne. Kom je ook?
We beginnen om 9.30 uur en zitten in het zaaltje boven, dus even de trap op. Zit je al in de kerk, dan ben je ook van harte
welkom! Groetjes Alida en Julia. Info en contactpersoon: Alice Visscher, tel. 617339 of alicevisscher@kpnmail.nl
Foto’s boottocht. Na de ochtenddienst kunt u in de Fontein kijken naar de foto’s die gemaakt zijn van de boottocht van
woensdag 3 juni naar Hattem.
Zangavond. Vandaag, 25 oktober, is er om 19.00 uur een Zangavond in de Van Dedemkerk. Het thema is: Laat ons nu vrolijk
zingen. Voorganger is ds. G.B. Huiskamp met muzikale medewerking van het Chr. Mannenkoor Hollandscheveld.
Zondag 25 oktober 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.
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.
Open kring. Dinsdag 27 oktober komen we als Open Kring weer bij elkaar. Alléén de avondbijeenkomst wordt gehouden.
Aanvang 19.30 uur in de Antenne. De eerstvolgende morgen- én avondbijeenkomst is op 3 november.
Interkerkelijke Vrouwenochtend. Woensdag 28 oktober wordt er een Interkerkelijke Vrouwenochtend gehouden in de
Immanuël Kerk aan de Zwierstraat 7 te Dedemsvaart. Sariane van Dalen zal spreken, over het thema; Kleurt God jouw leven?
Hartelijk welkom; vanaf 9.00 uur staat de koffie klaar en om 9.15 uur beginnen we. Toegang is gratis, wel wordt er een
collecte gehouden. Voor de allerkleinsten is er oppas.
Wijk Zuid Oost. Stamtafelgesprek in ’t Olde Postkantoor op woensdag 28 oktober om 20.00 uur. Drankjes zijn voor eigen
rekening. Jong en oud, en alles er tussenin, welkom! We praten met elkaar zoals het in het café altijd gaat.…
Bijbelkwis. Op woensdag 28 oktober vanaf 19.30 uur wordt onze gemeente bij de Bijbelkwis in de Van Dedem Marke
vertegenwoordigd door Fred Hazelhoff, Bertha van Slooten, Jan te Velde, Ineke Hageman, Erna Mijnheer, Janet Kramer,
Aartje van de Brake en Thea Geertman. Komt u ook om hen aan te moedigen? En er is ook een mooie publieksprijs.
55+. Donderdag 29 oktober a.s. bent u weer welkom op onze 55+ middag. Mevr. Mensen uit Peize komt met haar programma
“Vroeger en nu”. Als u vervoer nodig hebt kunt u van 12.00-13.00 uur bellen naar mevr. Huizinga, tel. 613071. Tot donderdag!
Bijbelkring ds. Karsten van Staveren. Een kring voor iedereen die overdag tijd heeft. Met elkaar willen we openhartig van
gedachten wisselen over wat God ons door een geopende Bijbel heen wil zeggen. Zo willen we van elkaar leren en groeien in
onze levensweg met God. We komen op 29 oktober weer bij elkaar in de consistorie van de van Dedemkerk om 9.45 uur.
Bijbelkring. Donderdag 29 oktober komen we vanaf 10.00 uur o.l.v. ds. J. van Dijk weer bijeen in zaal 1 van de Fontein. We
lezen verder in Prediker 3:16-4:12. We hebben boeiende gesprekken met elkaar. En zo komen in ‘mijn’ morgendiensten van 1
(Antenne), 15 en 22 november (beide Van Dedemkerk) achtereenvolgens Prediker 1, Prediker 2 en Prediker 3 aan de beurt.
Het gezamenlijk eten is de eerstvolgende keer op vrijdag 30 oktober 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. U kunt zich nog opgeven tot
woensdag 28 oktober bij Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten zijn € 4,00 per persoon. Wij zien u graag aan tafel!!

EigenWijzZ-Snertdienst 2.0 . Na het succes van twee jaar geleden, is het tijd voor een vervolg: De Snertdienst 2.0!!
We beginnen 1 november de dienst, daar waar we de vorige keer gebleven zijn, namelijk het gezellig samen eten van Snert.
Vanaf half 7 bent u van harte welkom om samen met ons een kommetje van deze heerlijke soep te eten, waarna we om 7 uur
overgaan tot de boodschap… “Samen kun je iets heel waardevols opbouwen - voor een ander” Ds. Karsten van Staveren zal
dit uitleggen tijdens zijn overdenking, Gospelkoor Higher Level zal hier, samen met ons, over zingen en tot slot verteld
Stichting Anak-Anak Lombok Timur hoe zij dit samen met ons in de praktijk brengen!! De opbrengst van de collecte gaat
geheel naar de stichting. Dus graag tot ziens, op zondagavond 1 november aanstaande.
Dankdag 2015. Op woensdag 4 november is het weer Dankdag. Op deze dag worden leden van onze kerkelijke gemeente
van 80 jaar en ouder en chronisch zieken bezocht en wordt hen een bijbels dagboek en een fruitbakje aangeboden. Dit
betekent dat er veel attenties moeten worden rondgebracht, waarvoor wij hulp nodig hebben en uw medewerking vragen. De
attenties kunt u afhalen op woensdag 4 november tussen 9.00 uur en 12.00 uur in de consistorie van de Van Dedemkerk.
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? 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. 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, 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 het project: Steun de kerkelijke medewerkers van de presbyteriaanse kerk in Noord
Ghana. 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 christelijk geloof. Samen met andere
30-ers en 40-ers willen we nadenken over de inhoud van het geloof. 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. 612425.
Anders Kerken dienst- ‘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.
Kerst an de Voart. Als kerk willen we weer present zijn op Kerst an de Voart op zaterdag 12 december a.s. 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 bespreken 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. 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.)

