Zondag 6 januari 2013
Taizéliederen: Ook in 2013 hopen we met elkaar Taizéliederen te zingen. Het is maar een uurtje in de maand, dus
kom en zing met ons mee. Maandag 7 januari van 19.00-20.00 uur in de Antenne.
Yentil: Ter afsluiting van het jaar zijn we in december met elkaar uit eten geweest. Op woensdagavond 9 januari
staat de avond in het teken van Afrika. Ramon Dankelman zal vertellen over zijn werk in het ziekenhuis in Arusha
en over zijn verdere belevenissen in Tanzania. De avond start om 20,00 uur in de Antenne. Wees welkom
55+: Donderdag 10 januari is onze nieuwjaarsreceptie. We beginnen om 17.00 uur met een drankje en een hapje
Daarna zal Gerrit Sasbrink de foto's van het reisje in mei laten zien, waarna we aan tafel gaan voor een heerlijke
broodmaaltijd. Als u vervoer nodig hebt mag u tussen 12-13.00 uur bellen naar mevr. Huizinga, tel: 613071 en
wordt u op tijd gehaald en later teruggebracht. We hopen dat u allemaal komt, u bent welkom! Tot donderdag!
Doopouders 2012: Op maandag 14 januari is er vanaf 20.00 uur een terugkomavond voor alle ouders van beide
kerken die in 2012 een zoon/dochter hebben laten dopen. De Welle komt met een boekentafel en er zijn twee korte
filmpjes om over door te praten.
Oliebollen/kniepertjesactie: De opbrengst van de afgelopen oliebollen/kniepertjesactie is tegen de verwachting in,
wederom succesvoller geweest dan het voorgaande jaar. Na aftrek van de kosten kan de stuurgroep Fondsenwerving
€ 1772,95 tegemoet zien. We hebben ruim 3300 oliebollen en 2200 kniepertjes gemaakt. Uiteindelijk zijn er negen
zakken oliebollen overgebleven, die overigens op nieuwjaarsdag nog hun bestemming vonden. Al met al kunnen we
volgens mij terugzien op een zeer geslaagde actie. Dit ligt niet alleen aan de opbrengst maar zeker ook, door de
ontmoetingen en gesprekken die rondom deze activiteit plaatsvonden. Wat ons betreft volgend jaar weer. Namens
alle kniepertjes- en oliebollenbakkers, Piet.
Stichting VLOK: Ik wil graag wat bijdragen aan een goed doel en daarom brei ik sokken. Ik brei ze helemaal op
maat, zoals u ze wilt. De hele opbrengst is voor de stichting VLOK. Heeft u belangstelling? Neem dan contact met
mij op. Diny Kamps, tel. 614726.
Verzoekplatenprogramma: Dinsdagmorgen a.s. vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijks
verzoekplatenprogramma voor luisteraars van de kerkomroep. Het wordt deze keer gepresenteerd door Tieme
Bokxem. Verzoekjes voor de volgende maand kunnen voor de 15e van de maand worden aangevraagd bij
Janny Prinsen, tel. 612644.

De Antenne:
Heilige Doop: Vanmorgen wordt de Heilige Doop bediend aan Tygo Hutten en Lynn Mulder.
Vacatures: In mei ontstaan er weer een aantal vacatures. Hoewel wij toewerken naar de federatie en dat mogelijk
gevolgen heeft voor de benaming van de functies stellen wij u graag, zoals gebruikelijk, in de gelegenheid mee te
denken over de invulling van de vacatures zoals ze op dit moment lijken te ontstaan. In de hal van de Antenne ligt
een lijst waarop u kunt aangeven wie u geschikt acht voor de functies die vrijkomen. U kunt deze formulieren tot 15
januari a.s. deponeren in de paarse bus in de hal.

Van Dedemkerk:
Eindejaarscollecte: De opbrengst van de eindejaarscollecte wordt niet deze zondag, maar zondag 13 januari a.s.
medegedeeld. Dit omdat we te weinig tijd hebben om alles voor zondag geteld te krijgen.
Try-out Huiskamertour: De Hervormde wijkteams 1,2 en 3 hebben samen met de Gereformeerde secties in het
gebied Drogteropslagen, Julianastraat t/m Rheezerend en Moerheimstraat NZ op dinsdag 8 januari vanaf 20.00 uur
een try-out voor de huiskamertour. Deze avond wordt o.l.v. ds. J. van Dijk gehouden in de Fontein.
Verjaarsvisite: Op woensdag 9 januari is er vanaf 10.00 uur weer een verjaarsvisite in de Fontein voor alle
gemeenteleden die in november of december 2012 hun verjaardag vierden en toen 75 jaar of ouder werden.
Ontmoetingsgroep: We komen op maandag 7 januari bijeen in zaal 2 van de Fontein. We beginnen om 20.15 uur
en het duurt ongeveer tot 22.00 uur. Ontmoeting en gesprek staan centraal op onze avonden. Wie mee wil doen is
van harte welkom.

