Zondag 5 februari 2012
Aanneming beroep ds. Breunesse: Afgelopen zondagen is het al afgekondigd, maar met blijdschap wil de
kerkenraad u (nogmaals) laten weten dat ds. Breunesse het aan hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen.
Aangezien ds. Breunesse nog verplichtingen heeft bij defensie, is de bevestiging (vooralsnog) gepland op zondag 8
juli. Hij zal dan per augustus officieel met zijn werk in Dedemsvaart beginnen. We heten ds. Breunesse alvast
hartelijk welkom in onze gemeente. De komende tijd zal nagedacht worden hoe de verdere kennismaking met de
gemeente en de bevestiging vorm kan krijgen.
Werelddiaconaatcollecte 5 febr. De klimaatverandering zorgt voor veel extra problemen in het noorden van
Burkina Faso, één van de Sahellanden. Er is te weinig voedsel. ODE is een prof. ontwikkelingsorganisatie en al vele
jaren werkzaam in Burkina Faso. Het geeft hulp aan de boeren in vele tientallen dorpen. Hun oogst is met een kwart
verhoogd, dankzij het werk van deze organisatie. De komende drie jaar wil ODE, partner van Kerk in Actie,
projecten starten in 26 nieuwe dorpen. ODE helpt de boeren op weg met irrigatiesystemen en waterputten, zaaigoed
en meststoffen, gezondheidszorg en het verkrijgen van microkredieten.
Verzoekplatenprogramma. Dinsdagmorgen 7 februari vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse
verzoekplaten-programma voor de luisteraars van kerktelefoon en de kerkomroep, deze keer gepresenteerd door
Renske Bakker. Verzoekjes kunnen worden aangevraagd voor de 15e van de maand bij Janny Prinsen, tel. 612644.
Jeugddienst 5 februari 2012. Wat kies jij? Aap of schaap? Volgens de evolutietheorie was er ooit een dier waar
niet alleen apen, maar ook mensen uit zijn ontstaan. Dus de mens is te vergelijken met een aap? In de Bijbel worden
we vaak vergeleken met schapen. Maar wat staat daar dan precies over ons? Zijn we echt een soort apen of heeft
God ons als speciale mensen geschapen? Hierover zal ds. van Dijk het gaan hebben in de dienst. Ook gaan we
liederen zingen over onder andere de schepping en Gods grootheid. Gospelgroep Ichthus uit Nijverdal zal voor ons
zingen. De dienst wordt vanavond gehouden in De Antenne, aanvang 19.00 uur.
Omzwerving in Zwolle voor de jeugd van 14 t/m 17 jaar. Wij (van de jeugddiaconie) willen graag met de jeugd
van 14 t/m 17 jaar een omzwerving maken door Zwolle. De planning is dit te doen op vrijdag 17 februari a.s. De
bedoeling is dat wij ‘s avonds samen met de politie een tocht door de binnenstad van Zwolle maken. Op deze
manier willen wij jullie kennis laten maken met het nachtelijke leven. Niet alleen met de verlokkingen van de stad
in de nachtelijke uren maar ook met de maatschappelijke hulpverlening en opvang van kwetsbare groepen. Wij
vertrekken om 19.00 uur vanaf De Antenne en zullen rond 23.00 uur weer terug zijn. Lijkt het je leuk om mee te
gaan? Stuur dan een mailtje naar één van de volgende adressen: Marcel Zuidema: marcel.zuidema@hetnet.nl,
Wenny Schuurman: wenaschuurman@home.nl,
Helma Aalderink: jenhaalderink@ziggo.nl.
Sobere maaltijd 22 februari. Op woensdag 22 februari van 18.00- ca. 19.00 uur, aan het begin van de
veertigdagentijd, wordt weer de, ondertussen traditionele, sobere maaltijd gehouden. Dit keer vindt deze plaats in
het parochiecentrum van de R.K. Geloofsgemeenschap St. Vitus aan de Langewijk. U kunt zich hiervoor alvast
opgeven via de opgaveformulieren op de prikborden in de kerken of bij Gerry Leffers, tel. 620087 of Johan Koes,
tel. 616085.
40dagenboekje 2012. Over twee weken worden weer de 40-dagenboekjes bij de ingangen van de kerken
uitgedeeld.

Het thema van Kerk in Actie voor de veertigdagentijd 2012 is: ‘Voor de verandering’. In totaal worden weer ca. 500
boekjes (en spaardoosjes) uitgedeeld. Het boekje kost € 1,20 maar u mag natuurlijk ook meer geven. Wat over blijft
gaat naar de campagne ‘Voor de verandering’.
Boottocht. Herinnering voor opgave voor de boottocht van 5 juni 2012. Wij hebben gehoord dat velen het niet
hebben gelezen in De Samenspraak. U kunt alle informatie vinden over deze reis in het januari-nummer op pagina
19.
Catechisatie. Maandag 6 februari voor 16+ om 19.00 uur in zaal 2 van de Fontein o.l.v. ds. J. van Dijk.
Catechisatie 16+. Dinsdagavond 7 februari komen we bijeen om 19.00 uur in de pastorie aan de Hoofdvaart 5.
Onder schooltijd. Woensdag 8 februari komen we vanaf 10.00 uur bijeen bij Jannie Lok, Diepenbrockstraat 19.
Groeigroep. Dinsdagavond 7 februari om 20.00 uur in de pastorie aan de Hoofdvaart.
Bijbelkring. Deze komt bijeen op donderdag 9 februari in de grote zaal van de Fontein o.l.v. ds. J. van Meerveld.
Om 9.45 uur staat de koffie klaar!
Groothuisbezoeken: Dinsdagmorgen 7 februari om 10.00 uur bij fam. Spijker, De Merel 16.
Dinsdagavond 7 februari om 20.00 uur bij fam. Zwiers, Nachtegaalstraat 24.
De Antenne
Heilige Doop. Vanmorgen hopen we twee kinderen te kunnen dopen: Bram, geboren op 24 november 2011, zoon
van Rob en Louise Schlepers-Van Faassen, (tijdelijk) adres: Herenstraat 85, 7777 HE Schuinesloot en
Rosalin, geboren op 1 oktober 2011, dochter van Jan-Joost en Alet Zweers, Cavaljéstraat 33. Tevens hopen de
ouders van Rosalin, Jan-Joost en Alet Zweers, belijdenis van hun geloof af te leggen.
Van Dedemkerk
Collecte opbrengst 29 januari: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 381,63 en Diaconie € 280,64.
Heilige Doop. Vanmorgen hopen we de Heilige Doop te bedienen aan: Lise Lisette Iris Duiven, Cavaljéstraat 2;
Gabriël Noël Bach, Havikstraat 17; Elsine Liselotte Veerman, De Widtstraat 6 en Willem Teije Menzo,
Mesdagstraat 1.
Gemeenteavond: Op woensdag 8 februari wordt om 20.00 uur een gemeenteavond gehouden in De Fontein. U
wordt allen van harte uitgenodigd voor deze gemeenteavond. Een belangrijk deel van deze avond zal gaan over het
beroepingswerk. Ook de evaluatie van de gezamenlijke diensten zal aan de orde komen. Tevens zal de paaskaars
alvast verloot worden. De koffie staat klaar vanaf 19.45 uur.
Vacatures kerkenraad: Binnen de kerkenraad zijn verschillende vacatures te verwachten en er zijn nog
openstaande vacatures. Graag willen wij u als gemeenteleden in de gelegenheid stellen om namen in te dienen voor
mogelijke kandidaten of u zelf als kandidaat beschikbaar te stellen. Deze namen kunt u doorgeven aan de scriba
Rolien Menzo, Moerheimstraat 31, e-mail: scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl.
Gift. Door dhr. Jannes Smit is in januari een gift ontvangen van € 150,- maar door omstandigheden is dit niet
vermeld in De Samenspraak van februari.

