Doopcatechese
Dopen is het moment waarin wij en onze
kinderen de eerste stappen zetten in Gods
familie, de kerk. Het is een kruispunt in je leven
waar je laat zien waarom je gelooft. En waar
je jouw kinderen deze rijkdom ook mee wilt
geven. De data zijn 28 oktober, 27 januari en de
overig data van het seizoen volgen nog. Bij de
voorbereiding op deze doop horen 3 avonden
waar we als doopouders en predikant samen
komen. Ruimschoots voor elke doop zullen
deze avonden aangekondigd worden in de
Samenspraak en op de Nieuwsbrief.

Kruimeldienst 2.0
Locatie: Van Dedemkerk
7 oktober, 16 december, 10 februari, 7 april, 7 juli
Geloven dat doen we samen! Je bent nooit te jong
(of te oud) om te geloven. Er is de gelegenheid om
met je (klein)kind, van ongeveer 0 tot 6 jaar, samen
een halfuurtje te luisteren naar Bijbelverhalen,
kinderliederen te zingen en samen te bidden.
Dit seizoen organiseren we 5 kruimeldiensten.
We beginnen om 16:30 met een korte viering,
waarna we met oud en jong wat drinken in het
Kruispunt.

Mag ik dan bij jou?
Coaching, mentoraat, begeleiding, op zijn tijd
zijn we er met zijn allen wel eens mee bezig. Het
verrijkt je leven. Maar hoort er in dit rijtje ook
niet zo nu een dan een goed gesprek over het
nooit saaie leven bij. Het hooghouden van familie,
vrienden, kinderen, werk, hobby’s en misschien
kerk is soms een aardige jongleer-act. Dit seizoen
biedt ds. Karsten van Staveren de mogelijkheid
tot een goed persoonlijk gesprek over het
mooie en soms ingewikkelde leven bij je thuis. De
afgelopen seizoenen was er altijd een cursus voor
de middengeneratie, maar dit jaar vraagt hij zich af
“mag ik dan bij jou?”.
Opgave voor een goed gesprek kan bij ds. Karsten van
Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of
0523-612425 of stuur hem een datumprikker.

Open Kring
Sinds enkele jaren bestaat binnen onze
kerkelijke gemeenschap de “Open Kring”.
Gedurende het vergaderseizoen komen hier in
een morgen- en een avondsessie gemeenteleden
bij elkaar om o.a. met elkaar van gedachten te
wisselen over vragen die het geloof oproept met
betrekking tot de boodschap die ons in de Bijbel
is doorgegeven en de praktijk van het leven van
alledag. Het gezelschap bestaat uit gelovigen,
kleingelovigen en twijfelachtige gelovigen. Wat
zo mooi is aan deze ontmoetingen? Dat iedereen
kan zeggen wat haar of hem bezighoudt en
goeddunkt om te zeggen, twijfels uit te spreken
of geloof te belijden, zo, dat anderen daarnaar
luisteren, zonder kritiek, maar wel met vragen.
Al met al zijn het bijzondere ontmoetingen. Eén
van de boeken die als leidraad hebben gediend
was: “God bestaat niet en Jezus is zijn zoon” van
Klaas Hendrikse en in het komende seizoen zal
(waarschijnlijk) “Dieper dan woorden” van David
Steindl-Rast als inspiratiebron worden gebruikt.
Ds. Wegerif zal bij de kring aansluiten.
Tijd en plaats worden in onderling overleg
afgesproken.
Belangstelling? Neem dan contact op met Gé
Batterink-Nijwening, (ge.batterink@gmail.com,
tel. 0523-638388) voor de avondgroep of met Joop
Moes, (joopenalymoes@kpnmail.nl,
tel. 0523-612113) voor de morgengroep.
Voor actuele informatie:

www.pkn-dedemsvaart.nl
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Geloven is
persoonlijk,
maar nooit
in je eentje:
Geloven doe je niet alleen om zondag.
Daarom ook dit jaar weer een rijk
gevarieerd programma van kringen,
lezingen, bezinningsmomenten, waar
we samen als gemeente aan deel
kunnen nemen. Het nodigt uit om
een leven lang te leren, want geloven
is heel persoonlijk, maar het is nooit
in je eentje.

Wees daarom van
harte uitgenodigd
om mee te doen.
Een hartelijke groet,
Taakgroep Leren
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Een dienst met Hans Bouma
Zondagmorgen 17 maart 2019 om 9:30 in de Antenne
Over bijbelse figuren als Judas, Maria Magdalena en Lazarus kun je een preek houden, maar je kunt
hen ook zelf aan het woord laten. Mij inlevend, zo empathisch mogelijk, doe ik dat in zogenaamde
‘verhaaldiensten’. In een eenvoudig liturgisch kader vertelt iemand bij monde van mij zijn of haar
verhaal. Een musicus, ( Luko Hans ) neemt op bepaalde momenten deel aan het verhaal. Samen met
Luko breng ik ook nog een of twee poëtisch-muzikale collages ten gehore.

Kerk en Israël
Donderdag 11 oktober
Dhr Ype Kroodsma
Als vrijwilliger verleent hij al vele
jaren hulp aan diverse groepen
in Jeruzalem. Zij die hulp nodig
hebben, zieken en gehandicapten,
oud en jong. In al die tijd heeft
Ype een schat aan kennis en
contacten gekregen in en rond
Jeruzalem. Dit wil hij graag met
ons delen.
Donderdag 15 november
Dhr Arjen Lont
Sinds 2016 honorair consul
voor Israël in de 4 Noordelijke
provincies. In de bouw heel actief
geweest probeert hij nu bruggen
te bouwen tussen Israël en
Nederland.
Hij vertelt ons ook over de
profetische tijd waarin wij leven.
Donderdag 17 januari
Dhr. Gottfrid van Eck
Het lied van het Paradijs is de
titel van de voordracht van
Gottfrid van Eck, theoloog en
klarinettist, waarin hij oude
verhalen van Chassidische Joden
uit Rusland weer tot leven brengt
o.a. met beelden van de schilder
Werkman en klezmermuziek.
Een voorstelling die ook zeker
geschikt is voor jongeren vanaf
ca. 10 jaar
Donderdag 21 februari
Rabbijn mw. Margot Maynard en
mw. Sharon Mulder
Zij zullen spreken over de
synagoge en de Joodse eredienst.
Bij voldoende belangstelling
zal na deze lezing ook een
bezoek aan de synagoge
worden gebracht.

Dinsdag 19 maart
Rabbijn Shmuel Katz
De heer Katz heeft al eerder bij
ons in Dedemsvaart gesproken,
o.a. over zijn stichting Zikna
voor Joden in Nederland. Het
onderwerp van deze lezing is nog
niet bekend.
22, 23 of 24 april
Dhr. Asaf Pelled, stichting Yachad
Yachad is Hebreeuws voor
‘Samen’ (psalm 133: Hineh ma
tov). Het ‘Samen’ (contact)
tussen Joden en Christenen
en ondersteuning en hulp aan
Messias-belijdende personen en
gemeentes vindt deze stichting
zeer belangrijk en ze wil kennis
doorgeven en informeren. Asaf
Pelled, zelf in Israel geboren, zal
ook vertellen ook over zijn werk
en contact met het Joodse volk in
Amsterdam en Europa.
Woensdag 22 mei - Dhr. David van
Wijck, stichting.Israël en de bijbel
David van Wijck zal, beginnend
vanuit Romeinen 8 tot 11,
vertellen over de betekenis van
dit bijbelgedeelte. Het hartzeer
van Paulus heeft sinds 1969 deze
Stichting gemotiveerd in de
contacten met Israël, het Joodse
volk en Gods bijzondere plan met
dit volk en de wereld! Lezingen,
boeken, magazines en uitgave van
vele 2 talige bijbels (altijd vanuit
het Hebreeuws) zijn onderdeel
van dit werk.
Alle avonden beginnen om 19.30
uur (zaal open vanaf 19.15) en zijn
gratis toegankelijk. Wel wordt er
een collecte gehouden. Voor meer
informatie kunt u bellen naar
Gerbrig Arends, 06 538 728 70.

Welkom!

Huiskamer Tour

“Wat geloof ik?”

Bijbelkring

De Taakgroep Pastoraat
organiseert ook dit jaar weer
een Huiskamer Tour. Voor veel
gemeenteleden vormt het
een plezierige en inspirerende
ontmoeting met andere
gemeenteleden. De Huiskamer
Tour zal in het voorjaar van
2018 worden gehouden. Het
onderwerp staat nu nog niet
vast. In de Samenspraak kunt u
er t.z.t. meer over lezen.

Een kring voor als je je afvraagt of je je wilt
committeren aan een leven met God. (Vroeger ook
wel belijdenis-catechisatie genoemd.) Op 9 juni is er
weer de gelegenheid om belijdenis te doen.
Vanaf maandagavond 7 januari komen we bij elkaar
om in 9 avonden met elkaar uit te zoeken wat de
diepte is van het christelijk geloof en of je er aan
toe bent om kleur te bekennen.

Kijken naar teksten die ons dierbaar zijn.
Ds. Jonathan Zondag

Opgave bij ds. Karsten van Staveren,
dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl
of 0523-612425

Vanaf donderdag 20 september om de week
gehouden op donderdag. We komen bijeen in
zaal 1 van de Fontein, van 10.00 - 11.30 uur.
Het loont de moeite om met elkaar door
te praten over de Bijbel. Soms ontdek je
dat een ander dezelfde vragen heeft als jij.
Als je leest met aandacht, valt er altijd iets
nieuws te ontdekken. En al pratend over
de Schrift leer je ook elkaar beter kennen.
Zo ontspinnen zich gesprekken die zowel
leerzaam als bemoedigend zijn. Dit jaar
willen we op de Bijbelkring kijken naar
teksten die ons dierbaar zijn. Deelnemers
zal gevraagd worden naar bijbelteksten
en liederen die belangrijk zijn voor hen. En
daar praten we dan over door. Ook zullen
we nu en dan doorpraten over de preek van
afgelopen zondag. Of juist vooruitblikken
op de dienst van komende zondag.
De kring zal worden geleid door ds. Jonathan
Zondag. Aanmelden is niet nodig. Een Bijbel
komt wel van pas.
Leren en groeien in onze levensweg met God.
Ds. Karsten van Staveren
Vanaf donderdag 20 september komen we
om de twee weken bij elkaar in de consistorie
van de van Dedemkerk om 9.45 uur.

Brongroep
De brongroep is een groep mensen van alle leeftijden
die met elkaar in gesprek willen gaan over de bijbel.
Als je de bijbel met elkaar leest, is het telkens weer
een verrassing, zodat je aan het einde van een avond
met iets nieuws naar huis gaat.
Vanaf 4 oktober komen we elke eerste donderdag
van de maand om 20.00 uur samen in zaal 2 van de
Fontein. Opgave kan bij ds. Karsten van Staveren,
dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425

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. In het komende
jaar gaan we het hebben over Petrus.
Opgave bij ds. Karsten van Staveren,
dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl
of 0523-612425

Voor actuele informatie:

www.pkn-dedemsvaart.nl

