Zondag 2 februari 2014
EigenwijzZ dienst: Thema: Geschikt/Ongeschikt
We kennen ze allemaal wel, de reclames van de landmacht: geschikt of ongeschikt. Overduidelijke voorbeelden of
iemand geschikt wordt geacht of niet. Maar is dit omdat iemand het echt niet kan of omdat iemand zich er niet toe
zet? Denk maar aan die luiwammes op de bank die zojuist een pizza heeft besteld. Talent heeft hij wellicht wel,
maar een verkeerde houding. Of je wel of niet geschikt bent ligt niet zozeer aan je talenten of zwakheden (Mozes
stotterde tenslotte ook) maar het ligt er aan of je de juiste houding hebt. In de EigenwijzZ dienst (voorheen
Jeugddienst) van vandaag gaan we genieten van muziek van Joyful Sound uit Kampen en zullen we stil staan bij de
juiste houding. Dit doen we aan de hand van Bijbelse figuren; welke houding hadden zij tot God en hun medemens.
En hoe sta jij in het leven? Ga je zaken uit de weg of pak je ze aan? Ongeacht of je er nu talent voor hebt of niet? De
dienst start om 19.00 uur in De Antenne. Ds. Gerrit Huiskamp gaat voor in deze dienst.
Sirkelslag Young 2014: Het is weer zover! Aanstaande vrijdag 7 februari is Sirkelslag Young er weer voor de
klassen 1 en 2. We maken er weer een hele gezellige avond van in De Antenne en hopen natuurlijk de Sirkelslag
bokaal te winnen!
Kijk op www.sirkelslag.nl voor meer informatie. Je bent welkom vanaf 19.15 uur en het duurt tot ongeveer 21.30
uur. Aanmelden kan bij Renate Pouls via de e-mail: renatepouls@gmail.com
Inloopochtend 5 februari: Ontslag en nu? Na een goede eerste inloopochtend, is ook op verzoek van de
deelnemers, een tweede inloopochtend gepland. Het overkomt in deze tijd helaas velen van ons; we krijgen ontslag!
Hierdoor raken we vrijwel allemaal, korter of langer uit ons evenwicht en roept het ontslag heel veel emoties op.
Voor sommigen werkt het goed om er met anderen of juist met lotgenoten over te praten. Hiervoor bieden we graag
de gelegenheid door een speciale inloopochtend te organiseren voor mensen, die ontslagen zijn. Deze ochtend zal
gehouden worden op woensdag 5 februari van 10.00-12.00 uur in De Antenne. Loop vrijblijvend bij ons binnen.
Dominee Bart Breunesse en twee gastvrouwen zullen u hartelijk ontvangen. Om te weten hoeveel koffie we moeten
zetten vinden we het fijn, als u zich vooraf aanmeldt. Dit kan per e-mail naar: diaconie.vandedemkerk@pkndedemsvaart.nl
Bestelling huispaaskaarsen 2014. In de hal van de Van Dedemkerk en De Antenne liggen bestellijsten voor de
huispaaskaarsen klaar van zondag 23 februari tot en met zondag 9 maart a.s. Wanneer de bestelling binnen is, kunt u
de kaarsen bij de koster afrekenen en afhalen. U wordt gebeld/gemaild wanneer de kaarsen binnen zijn. Voor
verdere vragen kunt u terecht bij Ria Smit, tel. 615504 of via e-mailadres riasmit1@gmail.com.
Collecte zondag 2 februari. Vandaag is de collecte bestemd voor het Werelddiaconaat. Op grote hoogte in het
uiterste noorden van India schijnt de zon bijna het hele jaar. Maar het klimaat is er erg droog en de winters zeer
koud. De mensen wonen in traditionele huizen, die ze warm stoken met kerosine en hout; een kostbare en
tijdrovende aangelegenheid. Dat is duur en de rook is slecht voor de gezondheid. De organisatie LEDeG bouwt
samen met de bevolking huizen met speciale wanden die de zonnewarmte opslaan, zodat de huizen meer comfort
bieden. Dat spaart brandstof, is beter voor de gezondheid en zorgt ervoor dat de mensen ook ’s avonds hun
handarbeid kunnen doen waardoor hun inkomen omhoog gaat. Minder hout en kerosine betekent ook winst voor het
klimaat. De bewoners bouwen en betalen mee aan deze huizen. Met de collecte steunt u LEDeG en andere
werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Helpt u mee?

De sectie Noordoost van ds. J. van Dijk houdt op dinsdag 4 februari om 14.30 uur in de Fontein, Hoofdvaart 5a,
een gezellige koffie/theemiddag om elkaar beter te leren kennen. Er zijn uitnodigingen bezorgd op de adressen van
gemeenteleden die eerder hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in zo’n middag. Heeft u geen uitnodiging
ontvangen, weet dat u van harte welkom bent. Voor eventuele vragen of vervoer kunt u contact opnemen met H.
Logtenberg (NO-1), tel. 613275, Z.J. Ravesloot (NO-2), tel. 615759, S. Drost (NO-3), tel. 638320.
Verzoekplatenprogramma. Dinsdagmorgen a.s. vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor luisteraars van de kerktelefoon, gepresenteerd door Ben Harms, maar is ook te
beluisteren via internet op www.kerkomroep.nl Overijssel Dedemsvaart en van Dedemkerk; hier vindt u ook
de kerkdiensten. Verzoekjes, een felicitatie of zomaar een plaatje voor de maand maart kunnen weer worden
aangevraagd bij Janny Prinsen op tel. nr. 612644.
Ontmoetingsgroep. Maandag 3 februari komen we o.l.v. ds. J. van Dijk vanaf 20.15 uur weer bijeen in zaal 2 van
de Fontein. Wie mee wil doen is welkom!
De Brongroep. Op dinsdagavond 4 februari komen we weer om 20.00 uur bij elkaar in de consistorie van de van
Dedemkerk.
Bijbelkring ds. K. van Staveren: Op donderdag 6 februari ontmoeten we elkaar om 10.00 uur in de consistorie van
de van Dedemkerk.

GEMEENTE RONDOM DE ANTENNE
Collecteopbrengst: 26 jan.: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 245,- ; Kerk & Samenleving € 167,75+ verjaardagsvisite: Op donderdagmorgen 6 februari 2014 worden alle gemeenteleden in de leeftijd van 75 jaar
of ouder, die in de maanden november en december 2013 en januari 2014 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. Joop Moes hoopt ook aanwezig te kunnen zijn.
Wat hij precies gaat doen is nog onbekend, maar de tongen zullen er zeker weer van los komen. Bert ten Brinke, de
nieuwe koster, en zijn medewerkers zullen ons voorzien van een kopje koffie of thee met wat erbij en een borreltje
of glaasje fris tot slot. Hopelijk tot 6 februari! Ds. Gerrit Huiskamp.
Heilige Doop: Vandaag hopen we Alec Benjamin Moes te dopen. Alec is de zoon van Edwin en Jantien MoesBosscher en het broertje van Nerena en Dinand, geboren op 29 september 2013.

GEMEENTE RONDOM DE VAN DEDEMKERK
Collecteopbrengst: 26 jan.: Kerk & Samenleving € ,- ; Plaatselijk Kerkelijk Werk € ,- ; Opendeur € 130,90
Doopdienst: Vanmorgen hopen we de Heilige Doop te bedienen aan Elise Lisanne van Triest, Rozenstraat 5.

