Zondag 8 januari 2012

Catechisatie 16+ maandag.
Maandag 9 januari voor 16+ om 19.00 uur in zaal 2 van De Fontein o.l.v. ds. J. van Dijk.
Verzoekplatenprogramma. Dinsdagmorgen 10 januari vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma voor de luisteraars van kerktelefoon en de kerkomroep, deze keer gepresenteerd door Tieme Bokxem.
Verzoekjes kunnen worden aangevraagd voor de 15e van de maand bij Janny Prinsen, tel. 612644.
Catechisatie 16+ dinsdag. Dinsdagavond 10 januari komen we bijeen om 19.00 uur in de pastorie aan de Hoofdvaart
5 (voor de Van Dedemkerk).
Try-out groothuisbezoeken.
Het kwadrant Noord-Oost heeft dinsdagavond 10 januari vanaf 19.30 uur in De Fontein een voorbereidingsavond
voor de komende groothuisbezoeken. Het betreft wijkteam 1 en 2 en een deel wijkteam 3 (herv) en secties 21, 22,
23, 24 en 29 (geref). Ds. J. van Dijk begeleidt ons daarin.
De Antenne
Collecteopbrengst 1 januari 2012: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 139,05, Kerk & Samenleving/Diaconie € 98,95.
Doopdienst. Vanmorgen hopen we in De Antenne te dopen:
- Malou van Dorrestein, geboren 1 oktober 2011. Malou is de dochter van Marlon en Dianne van Dorrestein,
De Koningsvaren 64
- Emiel Albert-Jan Kuik, geboren 11 oktober 2011. Emiel is de zoon van Cor en Mariëlle Kuik, Mien Ruyslaan 8
- Yuna Jessie Gort, geboren 13 oktober 2011. Yuna is de dochter van Frank en Jessica Gort, De Prunus 42
- Mieke Jansen, geboren 4 november 2011. Mieke is de dochter van Marcel en Juul Jansen, De Aak 152
- Sanne Kuilder, geboren 15 november 2011. Sanne is de dochter van Erik en Marijke Kuilder, Van Barneveldstraat
21.
Gemeenteavond n.a.v. beroepingsadvies. Op woensdag 11 januari wordt om 20.00 uur een extra gemeenteavond
gehouden in De Antenne, waar de beroepingscommissie een toelichting zal geven op het uitgebrachte advies om
ds. Breunesse te beroepen. U krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en u uit te spreken over een eventueel
beroep aan ds. Breunesse. U wordt allen van harte uitgenodigd voor deze gemeenteavond. De kerkenraad zal
vervolgens dezelfde avond daarna in een extra vergadering beslissen of ds. Breunesse beroepen zal worden. Ds.
Breunesse is op
18 december in de morgendienst voorgegaan. Deze dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl of door een CD
te lenen bij het beamteam.
Op de gemeenteavond zal bij stemming de mening van de gemeente worden gepeild. Door de kerkenraad is
vastgesteld dat een uitslag van minimaal 75% voorstemmers nodig is om het advies aan te nemen. Voor wie
verhinderd is de gemeenteavond bij te wonen en toch graag een stem wil uitbrengen kan dit eventueel per volmacht
doen. Dit kan door op de gemeenteavond een briefje te laten inleveren met de volgende tekst: “de gevolmachtigde
stemt vóór het beroep aan ds. Breunesse” of “de gevolmachtigde stemt tegen een beroep aan ds. Breunesse”. Het
briefje moet verder voorzien zijn van naam en handtekening. Er mogen per gemeentelid niet meer dan 2 volmachten
worden ingeleverd. Stemrecht is gegund aan ieder doop- en belijdend lid vanaf 18 jaar.

Vakantie. In de week van 14 t/m 22 januari is ds. G. Huiskamp afwezig. Wanneer bijstand in het pastoraat is
gewenst, kunt u contact opnemen met ds. G. van Rheenen, tel. 038-3374368.
Opbrengst oliebollen- en kniepertjesactie december 2011. Er zijn 3000 oliebollen en 1800 kniepertjes verkocht. Na
aftrek van de kosten is de opbrengst € 1504,45. Een geslaagde actie en wellicht voor herhaling vatbaar!
Stuurgroep fondsenwerving. Oproep: wij zijn weer bezig om activiteiten te bedenken voor de volgende Fancy Fair
op
25 augustus 2012 en nu zijn we op zoek naar kerstspullen; hebt u nog kerstspullen die u toch niet meer gebruikt en
u wilt ze kwijt? Neem dan contact op met Dik Olde, tel. 638569 of Freek Lamberink, tel. 06-50424196. Tevens
zoeken wij dames die sokken willen breien, wij kunnen eventueel voor garen zorgen. U kunt hiervoor contact
opnemen met
Margriet Lamberink, tel. 614668 of via de mail: famlamberink@home.nl. En hebt u de datum al genoteerd van de
toneelavond? Vrijdag 17 en zaterdag 18 februari!
Van Dedemkerk
Collecteopbrengst 31 december 2011 en 1 januari 2012: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 245,60, Diaconie € 155,21.
Groeigroep. Dinsdagavond 10 januari begint de Groeigroep weer om 20.00 uur in de pastorie.
Onder schooltijd. Woensdag 11 januari komen we o.l.v. ds. J. van Dijk weer bijeen om 10.00 uur bij Janny de Boer,
Wilhelminastraat 35.
Bijbelkring. De Bijbelkring o.l.v. ds. J. van Meerveld komt bijeen op donderdagmorgen 12 januari in de grote zaal
van De Fontein. Om 9.45 uur staat de koffie klaar. We lezen met elkaar Psalm 116.
Zending: Kaarten en postzegels voor de zending. Ansichtkaarten oud of nieuw met postzegel. Postzegels niet
uitknippen uit de kaarten; de kaarten hebben dan geen waarde meer en de eventuele beschadigde postzegels ook
niet.
Postzegels, ansichtkaarten, geboortekaartjes, oude munten, oude mobiele telefoons en telefoonkaarten, dit alles kunt
u deponeren in de bus in de hal van de consistorie. De totale opbrengst van dit alles bedroeg in 2010 € 34.320,00.
Namens de zending, hartelijk bedankt.

