Zondag 3 februari 2013
Werelddiaconaat collecte: water, bron van leven. Op zondag 3 februari is de collecte bestemd voor het
Werelddiaconaat. Centraal staat Mozambique, één van de armste landen ter wereld. Toegang tot schoon drinkwater
is er een groot probleem. De Kerk van Mozambique probeert hier heel praktisch verbetering in te brengen. Kerk in
Actie ondersteunt dit werk in Mozambique van harte. Helpt u mee?
40 dagenboekje: Vandaag 3 februari worden bij de ingangen van de kerken de 40 dagenboekjes en de spaardoosjes
van de campagne:” NIEUW LEVEN “ uitgedeeld. De kosten van het boekje bedragen € 1,20 (vrijwillige
bijdrage). Deze bijdrage kunt u meteen na ontvangst van het boekje in het spaarbusje doen. Uiteraard kan dit ook in
de weken hierna, de spaarbusjes staan er elke week!
Bestel tijdig uw Huispaaskaarsen: Namens de Commissie Erediensten hangen vanaf zondag 3 februari t/m
zondag 17 februari in de Van Dedemkerk en De Antenne bestellijsten om de Huispaaskaarsen te bestellen.
Informatie: Ria Smit, tel.615504
Bijeenkomst Chill Out/ SOOS: Uitnodiging voor maandag 4 februari a.s. voor iedereen die misschien idee heeft
om mee te doen met de SOOS Chill-Out. We komen bij elkaar om met diverse belanghebbenden te brainstormen
over hoe het verder moet. Het zou mooi zijn als wij een bestuurslid en enkele vrijwilligers kunnen aanbieden. Jij/u
bent hartelijk uitgenodigd om mee te denken (geheel vrijblijvend), en eens te kijken wat het is. We komen bij elkaar
om 20.00 uur in het oude Vechtdalcollege
Taizé Werkgroep Dedemsvaart: Maandag 4 februari van 19.00-20.00 uur Taizéliederen zingen in De Antenne.
Belangstellenden zijn van harte welkom!
Ontmoetingsgroep: Op maandag 4 februari komen we o.l.v. ds. J.van Dijk om 20.15 uur weer bijeen in zaal 2 van
de Fontein.
Gespreks / catechesegroep donderdag: Gemiddeld komen wij één keer in de twee weken een avond bij elkaar. De
groep bestaat uit jongeren die al belijdenis hebben gedaan, jongeren die niet op maandag naar de catechisatie
kunnen komen, jongeren die zoeken en hun geloof willen verdiepen. Dit een gezellige en open sfeer. De eerst
volgende avond is op 5 februari om 20.00 uur bij Berend en Natascha Remmers, Linderveldweg 11, Linde. Het is
gezellig en leerzaam. Ieder moment kan je mee doen! Er kunnen nog jonge mensen bij! Voor info tel. 0523234818
of bg.breunesse@gmail.com
Bijbelstudiekring: Donderdag 7 febr. 9.45 uur Bijbelstudiekring in De Fontein.
Verzoekplatenprogramma: Dinsdagmorgen a.s. vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor luisteraars van de kerkomroep. Het wordt deze keer gepresenteerd door Renske
Bakker. Verzoekjes voor de maand Maart kunnen voor 15 febr. worden aangevraagd bij Janny Prinsen, tel. nr.
612644.
Onder schooltijd: Woensdag 6 februari om 10.00 uur o.l.v. ds.J.van Dijk zijn de kinderen weer “naar school” (lees:
wonen zelfstandig) en komen wij bijeen bij Gerke Klein Kranenburg, de Aak 48.

Vorming & Toerusting m.b.t. Kerk & Israël: Woensdag 6 februari a.s. studieavond in 'De Antenne' met inleider
Paul Gabriner, emeritus docent Joods-Amerikaanse literatuur aan de Universiteit van Amsterdam. Onderwerp: Een
joodse kijk op de verbanning uit Eden. In het Christendom kent men het woord 'erfzonde'. Maar als dit woord niet
voorkomt in de tekst van Genesis 3 hoe komen we er dan aan? Graag bijbel meenemen en wie kan lezen alvast
Genesis 3. Tijd: 19.30 u. - 21.30 u. Bijdrage € 5, incl. thee/koffie.
Zorgcentrum Avondlicht: Naast de weeksluitingen op zaterdagavond (19.00 uur), vindt op zondag 10 februari om
10.00 uur in De Roef een Avondmaalsviering plaats. Allen welkom!
GEMEENTE RONDOM DE VAN DEDEMKERK:
Doop: Vanmorgen hopen we de Heilige Doop te bedienen aan Roan Ramon Oscar Duiven, Cavaljéstraat 2 en Fleur
Hanna Klein Kranenburg, de Praam 74.
Beroeping: Op de afgelopen woensdag gehouden gemeenteavond is de gemeente bijna unaniem akkoord gegaan
met het voornemen van de kerkenraad om het advies van de beroepingscommissie over te nemen om Ds. K. van
Staveren te beroepen als predikant voor onze gemeente. Tot en met 10 februari a.s. hebben de stemgerechtigde
leden (belijdende leden en doopleden ouder dan 18 jaar) de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen tegen de
gevolgde verkiezingsprocedure. Dit bezwaar kan schriftelijk en ondertekend ingediend worden bij de scriba,
Moerheimstraat 31.
Vanmorgen is Ds. K. van Staveren in de dienst aanwezig. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in de Fontein
en kunt u met hem kennismaken. Vanavond is Ds. van Staveren aanwezig bij de jeugddienst in De Antenne.
Collecteopbrengst 27-01: Kerk en Samenleving / Jeugd Organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland ,
Catechese en Educatie €138,11. Plaatselijk Kerkelijk Werk € 118.95 Open deur dienst € 172.07
GEMEENTE RONDOM DE ANTENNE:
Heilige Doop: Vanmorgen, zondag 3 febr. hopen we in de morgendienst in de Antenne de heilige doop te kunnen
bedienen aan:Keano Floris van de Beld. Keano is op 12 nov.2012 geboren en is de zoon van Marco en Mariolein,
broertje van Tristan en Isis, Oranjestraat 11.Theresia Luna Steffie Post. Theresia is op 4 jan.2013 geboren en is de
dochter van Steffan en Mireille en zusje van Ashley, Danillo, Finn, Faylinn en Liam Post, De Magnolia 29.
Collecteopbrengst 27-01: Plaatselijk Kerkelijk Werk: pastoraat € 187,- Plaatselijk Kerkelijk Werk: onderh. geb. €
144,- Protestantse Kerk in Nederland: Jeugd Organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland € 108,Verjaardagsvisite: Op donderdagmorgen 7 februari 2013 worden alle gemeenteleden in de leeftijd van 75 jaar of
ouder, die in de maanden november, december 2012 en januari 2013 jarig zijn geweest van harte welkom geheten
op de jaarlijkse verjaardagsvisite in de Antenne. Vanzelfsprekend is uw partner of begeleider en sectieleider of
bezoekmedewerk(st)er ook van harte welkom. We hopen elkaar te ontmoeten tussen 9.45 en 11.30 uur. Ds. B.G.
Breunesse en ds. G.B. Huiskamp.

