Zondag 8 februari 2014
Opbrengst gezamenlijke collecten: 25-1: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 358,76 en 1-2: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 622,25.
Scholendienst: Vandaag is de jaarlijkse scholendienst. Drie scholen zijn te gast in drie kerken t.w. De Ark in De Antenne, De
Regenboog in de Immanuëlkerk en de Groen van Prinsterer in de Van Dedemkerk. Het gaat over de gelijkenis van de
talenten. We hopen fijne diensten.
Dienst van Schrift en Tafel: Komende zondag hopen we het Avondmaal te vieren. In De Antenne een zittende viering en in
de Van Dedemkerk een lopende viering. ’s Avonds in De Fontein een zittende viering. Een goede voorbereiding gewenst!
Vacatures: Beschikt u over een open hart en een nieuwsgierige geest? Dan is er vast een functie binnen het kerkelijk werk
waar uw talenten tot hun recht komen. Bekijk de vacatures op de lijst in de hal en geef u op voor een taak. Als u iemand kent
die geschikt is voor een taak, mag u hem/haar ook opgeven. Er liggen opgavelijsten in de hal. Per mail namen doorgeven kan
aan: Ada Ruitenberg, voorzitter.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl of Evelien Schreiber, scriba.deantenne@pkndedemsvaart.nl. Gemeente zijn we samen!
Wie heeft zin om de zondagse eredienst mee voor te bereiden? Lees de informatie in De Samenspraak of bel/mail me.
Ds. Gerrit Huiskamp, tel. 616557/06-51495446 of dsgbhuiskamp@pkn-dedemsvaart.nl.
40 dagenboekje: Vandaag en volgende week zondag worden bij de ingangen van beide kerken de 40 dagenboekjes en de
spaardoosjes van de campagne “Open je handen” van Kerk in Actie uitgedeeld. Het lied, het gebed of de tekst op elke
bladzijde is bedoeld om de vormen van vasten en vieren in de 40 dagentijd op weg naar Pasen ondersteuning te geven. De
kosten van het boekje bedragen € 1,20 (vrijwillige bijdrage). Deze bijdrage kunt u meteen na ontvangst van het boekje in het
spaarbusje doen. Uiteraard kan dit ook in de weken hierna, de busjes staan elke week bij de ingangen van beide kerken.
16+ catechisatie: Maandag a.s. komen we weer bij elkaar rond het thema Islam/Koran en Bijbel. Je bent hartelijk welkom om
19.00 uur in De Antenne.
Huiskamertour Zuid Oost: Dinsdag 10 februari om 20.00 uur bij de fam. Leehuis, Van Barneveldstraat 18. Heb jij je nog niet
opgegeven of twijfel je, geef je op bij: Jeltje Nijhuis, bnijhuis@home.nl of Eric Halenbeek, familie.halenbeek@hotmail.com.
Brongroep: Op dinsdagavond 10 februari komen we weer bij elkaar om te praten over één van de gelijkenissen van Jezus.
We beginnen om 20.00 uur in de consistorie van de Van Dedemkerk.
Groothuisbezoek Zuid West: Het nieuwe jaar zijn we goed begonnen met de huiskamertoer. Op 10 februari (’s middags), 16
februari en 19 februari zal er nog de gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten en in gesprek te raken over ons geloof in wijk
Zuid West. Opgeven kunt u zich bij Gerda Hofman (tel. 616814), Jan Eijlander (tel. 617178), Lenie Boeijinga (tel. 612412) of
ds. Karsten van Staveren (tel. 612425).
Onder schooltijd: Woensdag 11 februari komen we o.l.v. ds. J. Van Dijk vanaf 10.00 uur bijeen bij Jannie Lok,
Diepenbrockstraat 19.
Uitnodiging gemeenteavond woensdag 11 februari a.s. Thema: De verwondering van de liturgie! Locatie: De Antenne.
Aanvang: 20.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. Samen met de predikanten en gemeenteleden laten we ons
informeren en inspireren over verschillende onderdelen van de liturgie en over het liturgisch centrum. We sluiten af met een
hapje en een drankje.
Bijbelkring ds. J. Van Dijk: Donderdag 12 februari vanaf 10.00 uur komen we samen. We bespreken weer een gelijkenis.
Bijbelkring ds. K. Van Staveren: Donderdag 19 februari komen we wel bij elkaar. Met elkaar zullen we weer verder in
gesprek raken over de enorme veelzijdigheid van genade. We beginnen om 9.45 uur in de consistorie van de Van
Dedemkerk.
Workshops ‘ontmoet elkaar eens anders’: ‘Pech onderweg’ is 12 februari, om 19.30 uur verzamelen bij De Antenne, de
workshop wordt gegeven in Linde. ‘Krans met jute roosjes’ is 5 maart en ‘Wandelen’ op 4 dinsdagavonden in april. Deelname
aan de workshops is een mooie gelegenheid om elkaar eens anders te ontmoeten. Kosten: deel voor materiaal en deel voor
het Pastor Thomas Schoolfonds India. Info: Workshopboekjes in de hal van De Antenne en De Fontein en op de website
www.pkn-dedemsvaart.nl. Opgave: J. Ballast, tel. 615451, johannesballast@home.nl of bij M. Prins, tel. 616205,
martha.prins@live.nl.

Uitnodiging Huiskamertour Noord-Oost 1. Op 12, 16, 17 en 26 februari om 20.00 uur en op 5 maart ’s middags om 14.30
uur. Het thema is: Met open armen. We zien u heel graag op een van deze bijeenkomsten. U kunt zich opgeven bij mevr. H.
Logtenberg-Borger, tel. 613275 of per mail: f.logtenberg@kpnplanet.nl.
Rock Solid: Rock Solid is weer bezig. We gaan weer elke week spelletjes doen, rare activiteiten en gezelligheid hebben met
elkaar! We beginnen om 19.45 uur in Het Kruispunt. Rond 20.45 uur is het afgelopen.
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het maartnummer van De Samenspraak is zaterdag 14 februari om 17.00 uur.
S.v.p. uw kopij voorzien van uw naam en telefoonnummer, zodat we in geval van vragen contact met u kunnen opnemen. U
kunt uw kopij aanleveren per email via de.samenspraak@gmail.com. De tekst graag in een Word (97-2003) bestand in de
bijlage meesturen. U kunt de tekst ook in beide kerken in de daarvoor bestemde bus (De Antenne) of postvakje (Van
Dedemkerk) deponeren. Wilt u in de onderwerpregel de titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst moet worden
vermelden?
Themaviering: Zondag 15 februari om 19.00 uur is er een themaviering in De Antenne. Het thema voor deze viering is
Levensparels. De Levensparels zijn een hulpmiddel voor bezinning, waarmee je dichter bij God en bij jezelf kunt komen. De
levensparels met haar diversiteit aan levensthema’s zullen ons laten zien, dat er vele momenten en manieren zijn waarop we
kunnen danken en bidden. Daarnaast zullen we veel zingen want Augustinus zei al: Zingen is tweemaal bidden. Kortom een
uur van bezinning en zang, geleid door onze oud-plaatsgenoot Aliejenne Beumer.
Kruimeldiensten 2.0: Geloven dat doen we samen! Zou je het leuk vinden om met je (klein)kind, van ongeveer 0 tot 6 jaar,
een keer samen een halfuurtje geloof te beleven met het luisteren naar bijbelverhalen, kinderliederen zingen en samen
bidden, dan kan dat. In 2015 zullen we weer kruimeldiensten organiseren in de Van Dedemkerk. We beginnen om 16.30 uur
met een korte viering, waarna we met oud en jong eventjes wat drinken in het Kruispunt. De eerste dienst zal zijn op zondag
15 februari.

Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u, bij voorkeur digitaal, inleveren voor woensdag 18.00 uur bij René Grijsen, De Magnolia
42, tel. 613632, of via e-mail op: pkn.nieuwsbrief@gmail.com. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt).

