Zondag 5 januari 2014
Verzoekplatenprogramma. Dinsdagmorgen vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor de luisteraars van de kerkomroep. Het wordt deze keer gepresenteerd door Renske
Bakker. Verzoekjes voor de maand februari , zomaar een groet of schouderklopje kunnen worden aangevraagd bij
Janny Prinsen, tel. nr. 612644.
Kindercollecte: In Birma is een enorme strijd gaande. Dagelijks valt het leger dorpen en nederzettingen aan.
Soldaten van het Birmese leger branden oogsten plat, leggen landmijnen, verkrachten vrouwen en meisjes,
ontvoeren jongens , die als kindsoldaten moeten vechten en mannen , die munitie voor hen moeten dragen tot ze er
letterlijk en figuurlijk bij neervallen. Deze meedogenloze strijd heeft al honderdduizenden levens gekost! Help de
kinderen in Birma.
Nieuwjaarswandeling: Het is mooi om samen het jaar goed te beginnen. Het leek ons daarom leuk om een
Nieuwjaarswandeling in Avereest te houden samen met jong en oud. Op zondag 19 januari verzamelen we ons bij
de “Van Dedemkerk” om 14.00 uur. Aansluitend hebben wij een Amerikaanse fuif (iedereen neemt wat te eten
mee). Jullie kunnen je opgeven bij ds. Karsten van Staveren. Mijn kinderen gaan ook mee, die van jou ook?
Verdere informatie volgt nog.
Caberet in de kerk: Vanavond 5 januari is cabaretier Kees Versteeg te gast in de “EigenwijzZ dienst. Kees
beschouwt het levenslot en ziet , dat mensen het heel verschillend getroffen hebben, er is pijn en moeite in het
leven, maar ieder mens verlangt naar geluk en vervulling. Dit zware thema weet hij op een humoristische, muzikale
en luchtige manier neer te zetten. Tijdens en voor de dienst worden er opnames gemaakt door het tv programma
‘Geloven op twee’ van de EO. De voorstelling begint om 19.00 in “De Antenne” aan de Wilhelminastraat. Wees
allen welkom!!
Yentil: De eerstvolgende avond is 8 januari om 20.00 uur in “De Antenne”. We willen met elkaar en ds. Bart
Breunesse in gesprek gaan over ons geloof dichtbij en in de wereld om ons heen. Tot dan ! Janette en Geke
Sirkelslag Young 2014: Het is weer zover! Vrijdag 7 februari 2014 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.
Inloopochtend 8 januari 2014; Ontslag en nu? 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 8 januari 2014 van 10:00 – 12:00 in “De Antenne”. Loop
vrijblijvend bij ons binnen, ds. 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@pkn-dedemsvaart.nl
Joodse feestdagen: De commissie “Kerk & Israël” organiseert woensdag 8 jan. 2014 een lezing over de
bijzonderheden van Joodse feestdagen. De heer Lev-Ary is een ”Jezus als Messias belijdende” Jood en zal ook
vertellen over de messiaanse beweging in Israël en elders, over zijn eigen wandeling in het geloof en over de
verschillende spanningsvelden, waar je hier mee te maken krijgt. Het wordt een waardevolle avond.
Plaats en tijd: consistoriekamer Van Dedemkerk, wo. 8 jan. om 19.30 uur. De toegang is vrij, er wordt wel een
collecte gehouden. Info >> Gerbrig Arends-Alkema (06 - 538 728 70) of Gerrit Jan Vrieling (06 – 226 914 10).

55+.: Donderdag 9 januari a.s. houden we om 17.00 uur onze nieuwjaarsreceptie in “De Antenne”. Tijdens een
hapje en een drankje bekijken we de foto's van Urk, die Aly Visser heeft gemaakt in mei. Aansluitend is er een
broodmaaltijd, altijd heel gezellig! Wees welkom allemaal! Voor vervoer kunt u (tussen 12.00 -13.00 uur ) bellen
met mevr. Huizinga tel: 613071. Tot donderdag!
Vacatures: In mei ontstaan er een aantal vacatures voor ambtsdragers, diaconaal medewerkers, sectieleiders en
taakgroepleden. Wij stellen u graag in de gelegenheid mee te denken over de invulling van de vacatures. In de hal
van de “Van Dedemkerk” resp. “De Antenne” liggen lijsten waarop u kunt aangeven, wie u geschikt acht voor de
functies, die vrijkomen. U kunt deze formulieren tot 15 januari 2014 deponeren in de (paarse) doos in de hal. U kunt
ook namen, adressen en functies doorgeven via scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl of
scriba.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl .
Ontmoetingsgroep: Op maandag 6 januari komt de Ontmoetingsgroep o.l.v. ds.J.van Dijk weer bijeen in zaal 2 van
“De Fontein” vanaf 20.15 uur. De meesten van ons behoren tot de dertigers. Wie mee wil doen is welkom!
GEMEENTE RONDOM “DE ANTENNE”

Dopen: Vanmorgen, 5 januari 2014, hopen we Susan Anne Janine van ’t Zand te dopen. Susan is geboren op 15
september j.l. en is de dochter van Mark en Jorien van ’t Zand en zusje van Huub, en ze wonen Hoofdvaart 19.
Verjaardagsfonds; Na tientallen jaren de distributie te hebben verzorgd van de pakketjes naar de diverse bezorgers
is de heer Dorgelo daar nu om gezondheidsredenen mee gestopt. Wij zijn daarom op zoek naar iemand , die aan het
eind van elke maand bij zo'n 40 adressen langs wil om de nieuwe pakketjes te bezorgen en de opgehaalde
envelopjes mee terug te nemen.
Ook zijn wij voor twee routes nog op zoek naar personen , die op de verjaardag van een lid een kaartje in de bus wil
doen, het betreft de route met adressen op de 11e wijk/16e wijk/Driehoekweg en een route met adressen op het
Ommerkanaal/ Oostwijk/Buurtweg. Vrijwilligers voor dit werk voor de kerk kunnen zich melden bij, Bert van
Faassen, tel 616166 of bert.vfaassen@home.nl
Collecteopbrengst rond de kerstdagen: Kerstnachtdienst € 652,- Kerk & Samenleving € 568,- , Plaatselijk.
Kerkelijk Werk € 778,Oproep Stuurgroep fondsenwerving: U ruimt natuurlijk de kerstspullen weer op, mocht u nog spullen over
hebben voor de volgende kerstmarkt kunt u contact opnemen met Magriet Lamberink tel.. 614668 of 0618451011.
En het afgelopen jaar hebben we heel wat knieperties gebakken en dan gaat er nog wel eens een knieperties iezer
stuk. Als u er nog één heeft staan en u wilt het kwijt, mag u het zelfde nummer bellen. Bedankt namens de
stuurgroep fondsenwerving.
Belijdeniscatechisatie: Vrijdag 10 januari om 19.30 uur belijdenis - catechisatie. Ook al ben je nog nooit geweest,
maar je wilt je meer verdiepen in de bijbel en je eigen leven, dan ben je hartelijk welkom in “De Antenne”.
GEMEENTE RONDOM DE “VAN DEDEMKERK”
Collecteopbrengst 22 dec.: Kerk & Samenleving / Diaconie € 176,90 25 dec.: Kerk & Samenleving / Kinderen
in de Knel
€ 315,02 29 dec.: Kerk & Samenleving / Diaconie € 186,35 , Plaatselijk Kerkelijk Werk € 243,11
Verjaarsvisite: Woensdag 8 januari vanaf 10.00 uur voor hen , die in nov. of dec. jl. 75 jaar of ouder werden. We
hebben voor de laatste keer het programma van het seizoen. Wie een keer de visite heeft gemist, is natuurlijk alsnog
van harte welkom.

