Mededelingen voor hen, die de nieuwsbrief al op woensdag 31 december 2014 ontvangen:
- Liturgie woensdag 31 december 2014 19.30 uur Van Dedemkerk: Ps.91:1,2; NLB 903:3,5; Ps.143:1,2,7,8; NLB 195;
NLB 806; NLB 340b; NLB 416. Schriftlezing: Ps. 143:3-6, 9-12 en Jeremia 45:1-5. Voorganger is ds. G.B. Huiskamp.
Collecten: in de dienst: Plaatselijk Kerkelijk Werk/Vieren, bij de uitgang: Kerk & Samenleving/Diaconie.
- Liturgie donderdag 1 januari 2015 10.30 uur De Antenne: NLB 216; Ps.43:3; NLB 195; NLB 513; NLB 158a:1,3;
NLB 415. Schriftlezing: Ps. 46:1-8. Voorganger is ds. G.B. Huiskamp. Collecten: in de dienst: Plaatselijk Kerkelijk
Werk/Vieren, bij de uitgang: Kerk & Samenleving/Diaconie. Vanaf 10.00 uur is er gelegenheid om koffie/thee te drinken.

Zondag 4 januari 2015
Opbrengst gezamenlijke collecten:
- 21 december 2014: Plaatselijk Kerkelijk Werk/Kerstzangdienst € 449,70;
- 24 december 2014: beide Kerstnachtdiensten voor de SKD (Samenwerkende Kerken Dedemsvaart) € 1572,39;
- 25 en 26 december 2014: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 664,62; Kerk & Samenleving/Kinderen in de Knel: weeskinderen
in Rwanda € 974,50 en een gift van € 10,00 is totaal € 984,50;
- 25 t/m 28 december 2014: kindercollecte Kinderen in de Knel: weeskinderen in Rwanda: € 70,58;
- 28 december 2014: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 333,07, Kerk & Samenleving/Diaconie: € 278,88.
Uitzending nieuwjaarsdienst. Omroep NOOS FM zendt iedere week in het radioprogramma ‘Kerk op Zondag’ van
10.00-12.00 uur een kerkdienst uit. Vandaag wordt de nieuwjaarsdienst van onze Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w.
uitgezonden. NOOS FM kunt u ontvangen op 107.0 of 107.2 MHz of via de kabel op 104.1 FM.
Ontmoetingsgroep. De ontmoetingsgroep komt bijeen op maandag 5 januari vanaf 20.15 uur in zaal 2 van De Fontein.
Open kring. De open kring komt weer bij elkaar op dinsdag 6 januari. De morgenbijeenkomst begint om 9.30 uur, de
avondbijeenkomst om 20.00 uur, beide bijeenkomsten in De Antenne.
Verjaarsvisite 75+. Woensdagmorgen 7 januari vanaf 10.00 uur worden de jarigen verwacht, die in november en december
2014 hun verjaardag vierden en 75 of ouder werden, voor een feestelijk programma in De Fontein.
Bijbelkring ds. Karsten van Staveren. Donderdag 8 januari is de eerste bijeenkomst in dit nieuwe jaar om 9.45 uur in de
consistorie van de Van Dedemkerk. Een nieuw jaar heeft toch altijd ook weer nieuwe verwachtingen. Zo heeft God ook
nieuwe verwachtingen over ons. Met elkaar zullen we weer verder in gesprek raken over de enorme veelzijdigheid van
genade.
55+. Donderdag 8 januari om 17.00 uur begint de nieuwjaarsreceptie met aansluitend een broodmaaltijd. Tijdens de borrel
worden de foto’s getoond, die gemaakt zijn tijdens het reisje naar Lievelde! U bent allen van harte uitgenodigd! Na afloop is er
een collecte, van harte bij u aanbevolen. Voor vervoer kunt u bellen (tussen 12-13.00 uur) met mevr. Huizinga, tel. 613071.
Belijdeniscatechese. Vrijdag 9 januari komen we weer om 20.00 uur bij elkaar rondom de open haard van Hoofdvaart 5.
Nieuwjaarswandeling. We zijn pelgrims en dat bevalt ons goed. In ieder geval leek het er vorig jaar op toen wij met
50 mensen een Nieuwjaarswandeling deden. Ook dit jaar willen we er ons weer aan wagen. De wandeling zelf zal ongeveer
5 km zijn, zodat jong en oud er plezier aan kunnen beleven. De voorlopige datum is zaterdag 10 januari in de middag. We
vertrekken om 14.00 uur vanaf De Fontein. Als iedereen wat meeneemt om te eten kunnen we de wandeling afsluiten met
een gezamenlijk avondeten. Aanmelden kan bij ds. Karsten van Staveren.
Workshops ‘ontmoet elkaar eens anders’. We zijn er weer in geslaagd 5 mooie workshops te organiseren in het voorjaar
van 2015. Als jij dat ook vindt, geef je dan op. Opgeven kan bij Johannes Ballast, tel. 615451, e-mail
johannesballast@home.nl of bij Martha Prins, tel. 616205, e-mail martha.prins@live.nl. De workshops zijn ‘Decoratieve
hocker van hout maken’ met vervolg een ‘kussen voor de hocker’ in januari. ‘Pech onderweg’ laatste 2 weken februari. ‘Krans
met jute roosjes’ in maart en ‘Wandelen’ in april. Deelname aan de workshops is een mooie gelegenheid om elkaar eens
anders te ontmoeten. De deelname is niet gratis maar een deel is voor onkosten materiaal en een deel voor het Pastor
Thomas Schoolfonds India. Voor informatie liggen er weer workshopboekjes in de hal van De Antenne en De Fontein en je
kunt het nalezen op de website www.pkn-dedemsvaart.nl .
Nieuwjaarsvisite 'Tabitha'. De nieuwjaarsvisite van 'Tabitha' is niet, zoals in het programmaboekje en in De Samenspraak
staat vermeld, op donderdag 8 januari, maar op donderdag 15 januari van 14.30-16.30 uur in De Fontein. Gasten zijn van
harte welkom.
Anders Kerkendienst. Graag willen wij jullie weer uitnodigen voor de Anders Kerkendienst op zondag 18 januari. Het begint
weer gezellig met een kopje koffie, thee of ranja om 10.00 uur waarna de dienst om 10.30 uur begint. Graag tot dan!

Uitnodiging Huiskamer Tour 2015 sectie Noord-West 1 en 2. Het thema luidt: Met open armen … Het zou fijn zijn als u
ook (of weer) meedoet aan deze ontmoeting met andere gemeenteleden. U kunt zich aanmelden onder vermelding van uw
naam, telefoonnummer, datum 1e, 2e en/of 3e keuze op een van de volgende datums: ‘s avonds van 20.00 - 22.00 uur op
20 januari, 4 en 16 februari en 5 maart. ’s Middags van 14.30 - 16.30 uur op 29 januari en 24 februari. S.v.p. tijdig aanmelden.
Mail: jan.vastenavond@ziggo.nl, bellen kan ook: tel. 852175. U hoort waar en wanneer u wordt verwacht.
Groothuisbezoek Zuid West. Het nieuwe jaar wordt goed begonnen met een huiskamertoer. Op 20 januari, 28 januari,
4 februari, 5 februari, 10 februari (’s middags),16 februari en 19 februari zal er de gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten en
in gesprek te raken over ons geloof. U kunt zich opgeven bij Gerda Hofman, tel. 616814, Jan Eijlander, tel. 617178,
Lenie Boeijinga, tel. 612412, of ds. Karsten van Staveren, tel. 612425.
Basiscatechese. Alvast een mededeling: op zondag 25 januari gaat de basiscatechese niet door i.v.m. Meet en Greet om
11.00 uur in De Antenne. Er is dan geen ochtenddienst in de Van Dedemkerk. Ook is er geen kindernevendienst in de eerste
ochtenddienst van De Antenne. Misschien zien we jullie bij Meet en Greet?? De eerst volgende basiscatechese zal op
zondag 22 februari zijn in De Antenne. Hartelijke groet, Alice en Anja. Info basiscatechese: Alice Visscher, tel. 617339 of
06-42825070, e-mail: alicevisscher@kpnmail.nl.

