Zondag 1 januari
Bijbelkring. De Bijbelkring Met Marcus het jaar door o.l.v. ds. J. van Dijk komt weer bijeen op donderdag 5 januari
om 10.00 uur in de grote zaal van De Fontein.
Bijzondere dienst. Op zondagmorgen 8 januari zal er in de Van Dedemkerk een bijzondere dienst zijn, die samen
met leden van het Jeugdteam is uitgedacht. Het thema is: “Kappers bestaan en God ook.” Voor de kinderen is er
geen kindernevendienst, maar wel een leuke verrassing. We zingen fijne liederen en Only One Way uit
Gramsbergen zal zingen. Voorganger is ds. J. van Dijk. Laat u verrassen en bemoedigen.
Ontmoet elkaar eens anders: Zin in een korte cursus schilderen op woensdag 11, 18 en 25 januari 2012? Er zijn nog
een aantal plaatsen vrij, dus meld je aan via dinekekooijmans@xs4all.nl. Kosten: 10 euro voor 3 avonden.
Drie enthousiaste en ervaren cursusleiders helpen je graag bij het realiseren van je eigen kunstwerk!
De Antenne
Collecteopbrengst Kerstdagen: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 708,00; Kerk & Samenleving (Kinderen in de knel):
€ 502,00.
55+. Donderdag 5 januari hopen we met elkaar het glas te heffen op het nieuwe jaar! We beginnen om 17.00 uur,
aansluitend is er een heerlijke broodmaaltijd. U bent allen van harte welkom. Voor vervoer kunt u tussen 12-13 uur
bellen met mevr. Huizinga, tel. 613071.
Doopdienst. Op zondag 8 januari 2012 hopen we in de morgendienst in De Antenne te kunnen dopen:
- Malou van Dorrestein, geboren 1 oktober 2011. Malou is de dochter van Marlon en Dianne van Dorrestein,
De Koningsvaren 64
- Emiel Albert-Jan Kuik, geboren 11 oktober 2011. Emiel is de zoon van Cor en Mariëlle Kuik, Mien Ruyslaan 8
- Yuna Jessie Gort, geboren 13 oktober 2011. Yuna is de dochter van Frank en Jessica Gort, De Prunus 42
- Mieke Jansen, geboren 4 november 2011. Mieke is de dochter van Marcel en Juul Jansen, De Aak 152
- Sanne Kuilder, geboren 15 november 2011. Sanne is de dochter van Erik en Marijke Kuilder,
Van Barneveldstraat 21. We hopen op een mooie doopdienst!
Gemeenteavond n.a.v. beroepingsadvies. Op woensdag 11 januari wordt om 20.00 uur een extra gemeenteavond
gehouden in De Antenne, waar de beroepingscommissie een toelichting zal geven op het uitgebrachte advies om
ds. Breunesse te beroepen. U krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en u uit te spreken over een eventueel
beroep aan ds. Breunesse. U wordt allen van harte uitgenodigd voor deze gemeenteavond. De kerkenraad zal
vervolgens dezelfde avond daarna in een extra vergadering beslissen of ds. Breunesse beroepen zal worden. Ds.
Breunesse is op 18 december in de morgendienst voorgegaan. Deze dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl
of door een CD te lenen bij het beamteam.
Op de gemeenteavond zal bij stemming de mening van de gemeente worden gepeild. Door de kerkenraad is
vastgesteld dat een uitslag van minimaal 75% voorstemmers nodig is om het advies aan te nemen. Voor wie
verhinderd is de gemeenteavond bij te wonen en toch graag een stem wil uitbrengen kan dit eventueel per volmacht
doen. Dit kan door op de gemeenteavond een briefje te laten inleveren met de volgende tekst: “de gevolmachtigde
stemt vóór het beroep aan ds. Breunesse” of “de gevolmachtigde stemt tegen een beroep aan ds. Breunesse”. Het

briefje moet verder voorzien zijn van naam en handtekening. Er mogen per gemeentelid niet meer dan 2 volmachten
worden ingeleverd. Stemrecht is gegund aan ieder doop- en belijdend lid vanaf 18 jaar.
Van Dedemkerk
Collecteopbrengst: 25 december: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 454,97; Diaconie € 373,29. Kerstnachtdiensten
totaal t.b.v. de Voedselbank Hardenberg € 1887,74.
Verjaarsvisite. Op woensdag 4 januari wordt vanaf 10.00 uur de verjaarsvisite voor 75+ weer gehouden in De
Fontein. Alle gemeenteleden die in november of december van 2011 op hun verjaardag 75 jaar of ouder zijn
geworden, hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Er wacht een feestelijk programma op u. Van harte
welkom!
Zending: Kaarten en postzegels voor de zending. Ansichtkaarten oud of nieuw met postzegel. Postzegels niet
uitknippen uit de kaarten; de kaarten hebben dan geen waarde meer en de eventuele beschadigde postzegels ook
niet.
Postzegels, ansichtkaarten, geboortekaartjes, oude munten, oude mobiele telefoons en telefoonkaarten, dit alles kunt
u deponeren in de bus in de hal van de consistorie. De totale opbrengst van dit alles bedroeg in 2010 € 34.320,00.
Namens de zending, hartelijk bedankt.

