Zondag 10 februari 2013
Zorgcentrum Avondlicht: Naast de weeksluiting op zaterdag 9 februari om 19.00 uur vindt op zondag 10 februari
om 10.00 uur een Avondmaalsviering plaats in De Roef.
40 dagenboekje: Vorige week zondag zijn in beide kerken de boekjes uitgedeeld. Er zijn nog boekjes over.
Vandaag is het weer mogelijk een boekje mee te nemen. Ze liggen bij de ingangen van de beide kerken. Ook liggen
ze in de Van Dedemkerk in de consistorie en de Fontein. Ook de busjes voor het geld kunt u bij de boekjes vinden.
De totale opbrengst van beide kerken was afgelopen zondag € 136,85. Mocht u vorige week geen geld in de busjes
gedaan hebben, dan kan dit alsnog.
Catechisatie/ gespreksgroep 16+: We komen weer bij elkaar a.s. maandag 11 februari om 19.00 uur in de
Antenne. Er kunnen nog steeds jongeren bij!!! Kom gerust eens kijken.
Brongroep: Dinsdag 12 febr. 19.30 uur Bijbelstudiekring in De Fontein, zaal 2
Bestel tijdig uw Huispaaskaarsen! In de Van Dedemkerk en De Antenne hangen vanaf zondag 3 februari t/m
zondag 17 februari bestellijsten om de Huispaaskaarsen te bestellen.
Regenboog en Duif: De regenboog, het symbool van het verbond van God in de hemel en de mensen op aarde. De
duif, een witte duif met in zijn bek een olijftak, als een symbool van vrede. Het kruis is uitgevoerd in een
donkerrode kleur. Kruis en Druiven: Kruis in donkergroen met daarop in reliëf druiventrossen als symbool van het
Laatste Avondmaal daarmee het bloed van Jezus Christus.
Chi-Rho Kruis: Een in rood met goud gevormd kruismotief of christogram, de beginletters van de naam van
Christus. Dit kruis is ook in groen of blauw leverbaar. Commissie Erediensten Ria Smit, tel.615504
Yentil: Woensdag 13 februari is er om 20 uur weer Yentil avond in De Antenne. Samen luisteren, je gevoelens
delen over woorden als: liefde, kracht,vertrouwen en angst.
Gemeente avond 13 februari. De beide kerkenraden nodigen u allen van harte uit voor het bijwonen van een
gemeente avond op woensdag 13 februari a.s. Deze avond zullen we u verder informeren over het federatieproces.
Op de agenda staan o.m. de structuur van de Protestante Gemeente in wording en het Pastoraat in de nieuwe vorm.
De avond wordt gehouden in De Antenne en begint om 20.00 uur. Om 19.30 uur staat de koffie klaar. Graag tot
ziens.
Vorming & Toerusting m.b.t. Kerk & Israël. Woensdag 13 februari a.s. 19.30 u. - 21.30 u. in 'De Antenne'.
Opnieuw een lezing van Paul Gabriner met het onderwerp: De onvruchtbare vrouw en haar betekenis in de Thora.
Waarom staan de verhalen over 'de onvruchtbare vrouw' zo centraal in de bijbel, zowel in het Oude- als het Nieuwe
Testament? Waarom is dit zo vaak herhaald? Wat is de achterliggende bedoeling met dit thema? Er zal een verband
gelegd worden tussen dit onderwerp, het voeren van Bijbelse oorlog en de status van Israël als een klein land onder
de volken. Graag bijbel meenemen. Bijdrage € 5, incl. koffie en thee. Inlichtingen: tel. 0523 -638388.
Bijbelkring: Donderdag 14 februari om 10.00 uur gaan we o.l.v. ds. J.van Dijk met Marcus verder het jaar door.
Het is deze keer in DE FONTEIN!
Nieuw liedboek: Op donderdag 14 februari 2013 organiseert de classis Ommen in de Gereformeerde Kerk,
Bouwstraat 17 in Ommen een regionale zangavond over het nieuwe Liedboek. De avond wordt geleid door ds.
Pieter Endedijk, coördinator project Nieuw Liedboek, m.m.v. de Cantorij o.l.v. Marianne Visscher. Hij geeft een

toelichting op het ontstaan en de samenstelling van het Liedboek. Tijdens de zangavond zullen we vooral ook veel
zingen, om op die manier met de liederen van het nieuwe Liedboek kennis te maken. Iedereen die graag zingt of
benieuwd is naar het nieuwe Liedboek en de verschillende liedstijlen daarin is welkom. De toegang is gratis. Voor
vragen en informatie: mw. H.J. Koes (secr. classis Ommen) hilde.koes@tele2.nl - 0523-616085. www.liedboek.nl.
Ontmoet elkaar eens anders: U kunt zich nog opgeven!
woensdag 20 februari, 6 maart en 20 maart tijdens de workshop fotograferen.
donderdag 21 maart tijdens de workshop zeepketting maken.
Aanmelden kan via dinekekooijmans@xs4all.nl of martha.prins@live.nl .
En om alvast te noteren in uw agenda: Zaterdag 2 maart Crea-doe ontmoetingsmiddag van 13.30 - 16.30 uur.
VERHUIZEN ?? ……. WIJ HELPEN !: Enkele vrijwilligers van onze gemeente hebben het idee geopperd om
extra inkomsten voor de kerk te kunnen halen door een extra service voor verhuizende mensen. Vaak worden al
overtollige meubels enz. ter beschikking gesteld voor de Fancy Fair. Deze worden dan uit de leegstaande woning
gehaald. Als extra service kunnen vrijwilligers ook werkzaamheden doen om de woning weer kant en klaar op te
leveren aan de woningbouwvereniging of toekomstige koper. Hierbij moet gedacht worden aan:Verwijderen
vloerbedekking, gordijnen (+rails), behang, gaten in muren dichtmaken, legplanken e.d. van de wanden halen.
Uiteraard tegen een vooraf overeengekomen prijs of uurtarief. Dit bedrag gaat naar stuurgroep Fondsenwerving.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met D. Olde: tel 638569 R. Buit: tel 615742
GEMEENTE RONDOM DE VAN DEDEMKERK:
Collecteopbrengst 03-02: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 274,89 Kerk in Aktie, Werelddiaconaat € 313,76
Scholendienst: Vanmorgen zijn de leerlingen, ouders en leerkrachten van c.b.s. De Ark bij ons te gast in de
jaarlijkse scholendienst. De dominee was donderdag op school en enkele groepen waren ook in de kerk. Op school
wordt deze beide weken gewerkt over Jona. De scholendienst valt er precies middenin. Het thema luidt: Niks ervan,
regels zijn regels! We hopen op een fijne dienst, waarin ook Jubal zijn beste beentje voor zal zetten.
Beroepingswerk: Tot en met vandaag 10 februari a.s. hebben de stemgerechtigde leden (belijdende leden en
doopleden ouder dan 18 jaar) nog de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen tegen de verkiezingsprocedure tot
het beroepen van Ds. K. van Staveren. Dit bezwaar kan schriftelijk en ondertekend ingediend worden bij de scriba,
Moerheimstraat 31. Indien er geen bezwaren binnenkomen zal morgen 11 februari een beroep uitgebracht worden.
Daarna heeft de dominee 3 weken de tijd om een beslissing kenbaar te maken.

GEMEENTE RONDOM DE ANTENNE:
Collecteopbrengst 03-02: Plaatselijk Kerkelijk Werk: ’s morgen € 193.35,- ’s avonds 155,35
Werelddiaconaat
‘s morgens € 275.52 ’s avonds € 103,68

Kerk in Actie

Vakantie ds. B.G. Breunesse: Zoals u al in de Samenspraak hebt kunnen lezen ben ik afwezig vanaf 14 – 24
februari. Wanneer u pastorale hulp nodig hebt kunt u contact opnemen met ds. G.B. Huiskamp tel. 0651495446. We
hopen elkaar weer te ontmoeten op 24 februari in de eredienst m.m.v. Jubal.
Kerkbalans:De kerkbalans is afgesloten. We hebben een bedrag aan toezeggingen kunnen noteren van ca.€
232.700,- Dat is ongeveer gelijk aan vorig jaar ( € 232.480,- ) Hoewel we onze doelstelling hadden bepaald op €
240.000,- , zijn we toch heel tevreden over dit resultaat. Vooral gezien de huidige economische situatie en

onzekerheden voor dit jaar. We danken alle gemeenteleden hartelijk welke hebben bijgedragen en opnieuw hun
verbondenheid bij onze kerk hebben getoond.
De komende periode gaan we de toezeggingen en gemaakte opmerkingen analyseren en tevens de gevolgen voor
onze jaarbegroting nader overwegen. U hoort dan t.z.t nader van ons. Het College van Kerkrentmeesters

