Zondag 1 februari 2015
Opbrengst gezamenlijke collecten 25-1: Geen opbrengst bekend vanwege storing bij de bank.
Scholendienst: Zondag 8 februari is de jaarlijkse scholendienst. Drie scholen zijn te gast in drie kerken t.w. De Regenboog in
De Antenne, De Ark in de Immanuëlkerk en de Groen van Prinsterer in de Van Dedemkerk. We hopen op fijne diensten.
Vacatures: Beschikt u over een open hart en een nieuwsgierige geest? Dan is er vast een functie binnen het kerkelijk werk
waar uw talenten tot hun recht komen. Bekijk de vacatures op de lijst in de hal en geef u op voor een taak. Als u iemand kent
die geschikt is voor een taak, mag u hem/haar ook opgeven. Er liggen opgavelijsten in de hal. Per mail namen doorgeven kan
aan: Ada Ruitenberg, voorzitter.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl of Evelien Schreiber, scriba.deantenne@pkndedemsvaart.nl. Gemeente zijn we samen!
Ontmoetingsgroep: We komen maandagavond 2 februari vanaf 20.15 uur weer bij elkaar in zaal 2 van De Fontein.
Huiskamertour Zuid Oost: Maandag 2 februari om 20.00 uur bij de fam. Naber, Cavaljéstraat 9; donderdagmiddag 5 februari
om 14.30 uur bij de fam. Te Velde, Bachplein 8. Iedereen jong en oud(er) is welkom! Wanneer jij je nog niet hebt opgegeven
doe dit even bij bnijhuis@home.nl of familie.halenbeek@hotmail.com.
“Van Daar”: De verspreiders van het zendingsblad “Van Daar” worden verzocht op maandag 2 februari a.s. vanaf 18.00 uur
tot 20.00 uur in De Antenne hun busjes te komen ledigen. Mocht u of jij op dit tijdstip verhindert zijn, dan graag contact
opnemen met Gerry Leffers, tel. 620087.
Open kring: Op dinsdag 3 februari hopen we weer bij elkaar te komen in de open kring. De morgenbijeenkomst begint om
9.30 uur. We sluiten af om 11.30 uur. De avondbijeenkomst begint om 20.00 uur en we sluiten om 22.00 uur. Beide
bijeenkomsten in De Antenne.
Verzoekplatenprogramma: Dinsdag 3 februari a.s. vanaf 10.30 uur kunt u luisteren naar een programma voor de luisteraars
van de Kerkomroep en de Kerktelefoon. Het wordt deze keer gepresenteerd door Renske Bakker. Verzoekjes of felicitaties
voor de volgende uitzending op 3 maart kunt u weer aanvragen bij Janny Prinsen, Hoofdvaart 5a in Dedemsvaart. Dit kan
schriftelijk, maar ook per e-mail via aartprinsen@hotmail.com of gewoon even bellen naar telefoon, tel. 0523-612644.
Groothuisbezoek Zuid West: Het nieuwe jaar zijn we goed begonnen met de huiskamertoer. Op 4 februari, 5 februari, 10
februari (’s middags), 16 februari en 19 februari zal er nog de gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten en in gesprek te raken
over ons geloof in wijk Zuid West. Opgeven kunt u zich bij Gerda Hofman (tel. 616814), Jan Eijlander (tel. 617178), Lenie
Boeijinga (tel. 612412) of ds. Karsten van Staveren (tel. 612425).
75+ verjaardagsvisite: Op donderdagmorgen 5 februari a.s. worden alle gemeenteleden in de leeftijd van 75 jaar of ouder,
die in de maanden november, december of januari jarig zijn geweest, van harte welkom geheten op de jaarlijkse
verjaardagsvisite in De Antenne. Vanzelfsprekend is uw partner of begeleider en sectieleider of bezoekmedewerker ook van
harte welkom. We hopen elkaar te ontmoeten tussen 9.45 uur en 11.30 uur. Hopelijk tot 5 februari! Ds. G.B. Huiskamp.
Tabitha: De volgende bijeenkomsten van Tabitha zijn op donderdag 5 februari om 14.30 uur en op donderdag 19 februari om
14.30 uur in De Fontein. Dit in tegenstelling tot de onjuiste vermeldingen op de Activiteitenkalender in De Samenspraak van
februari 2015! Meer informatie over de invulling van deze Tabitha-middagen vindt u op pagina 20 van De Samenspraak van
februari. Gasten zijn van harte welkom.
Commissie Kerk & Israel organiseert vrijdag 6 februari a.s. (vanaf 19.30 uur) weer een lezing. De heer Thomas Sagstrom
behandelt het thema “Vraag (bid) om vrede voor Jeruzalem. Dat rust hebben, wie van je houden’. U bent van harte welkom in
het Vechtdal College, Botermanswijk 1, Dedemsvaart. Tomas Sagstrom wil vanuit de Bijbel laten zien hoe belangrijk het is om
Israel te zegenen. Met de stichting Koresh Welfare stelt hij zich ten doe om de meest kwetsbare mensen in Israel te helpen.
Tomas Sagstrom was voorganger en als violist geeft hij op muzikale wijze de boodschap door. De avond is ook erg
aantrekkelijk voor jongelui! De toegang is vrij, wel wordt er een collecte gehouden. Ook is er een mooie kraam met producten
uit Israel en muziek op CD. Info bij Gerbrig Arends, tel. 06-53872870 of Gerrit Jan Vrieling, tel. 06-22691410
Uitnodiging gemeenteavond woensdag 11 februari a.s. Thema: De verwondering van de liturgie! Locatie: De Antenne.
Aanvang: 20.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. Samen met de predikanten en gemeenteleden laten we ons
informeren en inspireren over verschillende onderdelen van de liturgie en over het liturgisch centrum. We sluiten af met een
hapje en een drankje.

Rock Solid: Rock Solid is weer bezig. We gaan weer elke week spelletjes doen, rare activiteiten en gezelligheid hebben met
elkaar! We beginnen om 19.45 uur in het Kruispunt. Rond 20.45 uur is het afgelopen.
Bijbelkring ds. Karsten van Staveren: Donderdag 5 februari komen we bij elkaar. Met elkaar zullen we weer verder in
gesprek raken over de enorme veelzijdigheid van genade. We beginnen om 9.45 uur in de consistorie van de Van
Dedemkerk.
Kruimeldiensten 2.0: Geloven dat doen we samen! Zou je het leuk vinden om met je (klein)kind, van ongeveer 0 tot 6 jaar,
een keer samen een halfuurtje geloof te beleven met het luisteren naar bijbelverhalen, kinderliederen te zingen en samen te
bidden, dan kan dat. In 2015 zullen we weer kruimeldiensten organiseren in de Van Dedemkerk. We beginnen om 16.30 uur
met een korte viering, waarna we met oud en jong eventjes wat drinken in het Kruispunt. De eerste dienst zal zijn op zondag
15 februari.
Workshops ‘ontmoet elkaar eens anders’. ‘Pech onderweg’ ; 1e avond is 12 februari, om 19.30 uur verzamelen bij de
De Antenne, de workshop wordt gegeven in Linde. ‘Krans met jute roosjes’ is 5 maart en ‘Wandelen’ op 4 dinsdagavonden in
april. Deelname aan de workshops is een mooie gelegenheid om elkaar eens anders te ontmoeten. Kosten: deel voor
materiaal en deel voor het Pastor Thomas Schoolfonds India. Info: Workshopboekjes in de hal van De Antenne en De Fontein
en op de website www.pkn-dedemsvaart.nl. Opgave: J. Ballast, tel. 615451, johannesballast@home.nl of bij
M. Prins, tel. 616205, martha.prins@live.nl.

