Zondag 9 februari 2014
Dienst van Schrift en Tafel. De diensten voor volgende week zondag staan in het teken van de avondmaalsviering.
In de Antenne een zittende en in de Van Dedemkerk een lopende viering. ’s Avonds is er in de Fontein een zittende
viering. In de Antenne geeft ‘s morgens de Cantorij haar medewerking. Naast de weeksluitingen op zaterdagavond
(aanvang 19.00 uur) is er op zondag 16 februari om 10.00 uur een Avondmaalsviering in Zorgcentrum Van Dedem
Marke - zaal De Meent.
Dopen. Op zondag 2 maart a.s. wordt er weer gedoopt in de Antenne. Wanneer jij/ jullie je kind willen laten dopen
neem dan even contact op met ds. Bart Breunesse (tel. 234818).
Yentil. Op woensdag 12 februari hebben we een Yentil filmavond. De film die dan wordt gedraaid, heet
Intouchables. Het is een op feiten gebaseerd komisch verhaal. Je bent welkom in De Antenne, om 20.00 uur. Koffie
en thee staan dan weer klaar.
Kerk & Israel. Zondag begint de Joodse omroep met de uitzending van de 5-delige documentaire van de BBC over
de geschiedenis van het Jodendom. De eerste aflevering "Hoe het geloof in een onzichtbare God en de introductie
van de Bijbel de wereld veranderde" kunt u zien zondag 9 febr. om 14.00 uur op NL 2.
Van harte aanbevolen! Gerbrig Arends
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het maartnummer van De Samenspraak is zaterdag 15 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 (972003) 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 onderwerp regel de titel van het artikel en de
rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?
16+ groep. Maandag 10 februari is er weer 16+. Iedereen is hartelijk welkom om 19.00 uur in de Antenne.
Belijdenisgroep. Vrijdag 14 februari a.s. komen we weer bij elkaar om 19.30 uur in de Antenne. Wil je ook met je
geloof aan de slag, maar twijfel je nog om belijdenis te doen, óók dan ben je hartelijk welkom!
Onder schooltijd. Woensdag 12 februari vanaf 10.00 uur o.l.v. ds. J. van Dijk
bij Agnes Boertjes, Steenbergerwijk 28.
Bijbelkring. De Bijbelkring rondom Petrus komt, o.l.v. ds. J. van Dijk, donderdag 13 februari vanaf 10.00 uur
bijeen in zaal 1 van de Fontein.
GEMEENTE RONDOM DE ANTENNE
Collecteopbrengst: 2 februari: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 294,36 ; Kerk in Aktie- Werelddiaconaat € 324,67
GEMEENTE RONDOM DE VAN DEDEMKERK
Collecteopbrengst: 2 febr.: Kerk & Samenleving- Werelddiaconaat € 218,19 ; Plaatselijk Kerkelijk Werk € 238,01
Plaatselijk Kerkelijk Werk van 26 januari € 161,32 Kerk & Samenleving- Jeugdwerk Prot. Kerk (PKN) € 241,46.

