
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 Familie van der Zwan 
Beste gemeenteleden, 8 oktober is het zo-
ver, dan vliegen wij met ons gezin naar Tex-
as om daar voor drie maanden in een agra-
risch, christelijke leefgemeenschap te wo-
nen (Homestead Heritage). Om daar ge-
meenschap te hebben met de gelovigen en 
te leren hoe zij de grote opdracht uitleven. 
De ervaringen die we daar opdoen zullen we 
zover mogelijk beschrijven in een blog. Voor 
de geïnteresseerden is dit te volgen via de 
link: www.familievanderzwan.reislogger.nl. 
U kunt zich eventueel ook via die link aan-
melden bij de mailinglijst om op te hoogte 
te blijven als we een nieuw verhaal plaat-
sen. Het eerste verhaal staat al online. Hier-
in leggen we uit waarom wij de reis maken 
en hoe wij hiertoe zijn gekomen. Voor nu 
rest ons te zeggen Gods zegen toegewenst. 
Liefdevolle groet in Christus verbonden, Fa-
milie van der Zwan 
 
 Op en Top Vrouw 
N.a.v. de georganiseerde mannenavond kwa-
men we op het idee om ook met de vrouwen 
uit onze gemeente iets samen te doen. Het 
leek ons leuk om een avondje uit te gaan! 
Kleinkunsttheater Op en Top Vrouw is voor 
en door vrouwen. Zij gingen in Ethiopië 
vrouwenprojecten van Dorcas bezoeken en 
hebben hun ervaringen verwerkt in hun nieu-
we show “Contrast”. Op zaterdag 12 oktober 
komen ze in Hoogeveen. Kaarten te bestel-
len op opentopvrouw.nl  voor € 15,- Wie 

gaat er mee? Graag aanmelden voor vervoer 
bij Anja of Wendeline 
 
 Lege flessen voor KIPAWA 
De statiegeldactie bij AH Dedemsvaart en AH 
Nieuwleusen voor KIPAWA, het straatjonge-
renproject van Nikkie en Castro in Kenia, 
heeft in totaal € 363,30 opgeleverd. Een 
mooi bedrag waarmee Nikkie en Castro veel 
kunnen doen in het talentencentrum. Voor 
wie heeft meegeholpen: hartelijk dank voor 
al jullie lege flessen! Wil je op de hoogte 
blijven van alle activiteiten van KIPAWA? 
Laat het dan weten aan Erik & Marlinde 
Merx. 
 
 Bijbelquiz NBG 23 oktober  
Ik ben op zoek naar 3 mede teamleden die 
samen met mij mee willen doen aan de Bij-
belquiz van het Nederlands Bijbel Genoot-
schap afd. Dedemsvaart/Balkbrug. Dat is op 
woensdag avond 23 oktober in de van De-
demmarke. Laat het mij weten als je mee 
wil doen, misschien kunnen we ook wel een 
tweede team afvaardigen. 
Groeten Petra Kooiker 0523-300525/06-
21826127 
 
 Ieder heeft iets dienst 
Zondag 20 oktober is er een ieder-heeft-iets-
dienst. U/je wordt van harte uitgenodigd om 
je hierop voor te bereiden om de gemeente 
op te bouwen en God te eren. Je kunt uw/je  

bijdrage melden bij Dinant hij heeft dan de 
dienstleiding. 
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Zondag  29 September    09.30u 
Samenkomst,  
Spreker: Jan v/d Akker 
 
Dinsdag  1 Oktober               20.00u 
Pastoraat+oudsten+ Coördinatoren 
overleg kinderwerk 
 
Woensdag  2 Oktober    20.00u 
Groeigroepen 
 
Vrijdag  4 Oktober                                       
Jongerenweekend t/m 6 oktober 
 
Zondag  6 Oktober               09.30u 
Samenkomst, avondmaal 
Spreker: Kees van Bakel 
 
Maandag  7 Oktober    20.00u 
Oudsten & echtgenoten 
 
Dinsdag  8 Oktober               20.00u 
Stuurgroep + Coördinatoren muziek 
 
Woensdag  9 Oktober           20.00u 
Beamerdienst overleg 
 
Vrijdag  11 Oktober             19.30u 
Club Tieners 
 
Zondag  13 Oktober             09.30u 
Samenkomst,  
Spreker: Robin Zandbergen 
 
Zondag  13 Oktober             20.00u 
Club Jeugd 
 
 

 

 01 okt. : Liesbeth van Vugt 

 01 okt. : Tygo Ouwerkerk 

 02 okt. : Remon van Holland 

 02 okt. : Nathalie Wind 

 02 okt. : Karlijn Albers 

 03 okt. : Harjan Kooiker 

 04 okt. : Marlinde Merx 

 04 okt. : Elias Berkenbos 

 04 okt. : Vincent Wind 

 06 okt. : Edith Nijland 

 07 okt. : Jessy van Holland 

 08 okt. : Irma Hoogvliet 

 08 okt. : Naomi Jonker 

 11 okt. : Melissa de Jong 

 12 okt. : Arie Drogt 

 12 okt. : Suzanne Snoek 

 12 okt. : Sem Ouwerkerk 

 12 okt. : Laura van Vugt 

Want uit genade bent u za-
lig geworden, door het ge-
loof, en dat niet uit u, het 

is de gave van God 
 

Efeze 2:8 


