Zondag 11 januari 2015
Onze jarigen van 75 jaar en ouder. Voor De Samenspraak van januari is per ongeluk een verouderd (gereformeerd) bestand
met jarigen in januari aangeleverd. Daardoor worden 2 gemeenteleden genoemd die reeds zijn overleden. We begrijpen dat
dit voor de nabestaanden erg confronterend kan zijn. Zij hebben daarom een brief met uitleg en onze verontschuldigingen
ontvangen. Daarnaast worden enkele gemeenteleden niet genoemd, terwijl zij wel genoemd moeten worden. Hieronder
alsnog hun namen.
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Opbrengst gezamenlijke collecten:
31 december 2014: Plaatselijk Kerkelijk Werk/Vieren: € 171,43; Kerk&Samenleving/Diaconie: €106,55.
1 januari 2015: Kerk&Samenleving/Diaconie: € 45,90.
4 januari 2015: Plaatselijk Kerkelijk Werk/Vieren € 623,12; Kerk&Samenleving/Diaconie: 435,60.
16+ groep. We komen voor de eerste keer dit nieuwe jaar weer bij elkaar op maandag 12 januari om 19.00 uur in
De Antenne. Je bent hartelijk welkom, ook als je nog nooit geweest bent.
Afwezig. In verband met nascholing is ds. B.G. Breunesse dinsdag 13 januari niet bereikbaar. Indien nodig kunt u een beroep
doen op de collega’s.
Verzoekplatenprogramma. Dinsdagmorgen 13 januari vanaf 10.30 uur kunt u weer luisteren naar een programma voor de
luisteraars van de Kerkomroep en de Kerktelefoon. Het wordt deze keer gepresenteerd door Ben Harms. Verzoekjes of
felicitaties voor de volgende uitzending op 3 februari 2015 kunt u aanvragen bij Janny Prinsen, Hoofdvaart 5a. Dit kan
schriftelijk, maar ook digitaal via aartprinsen@hotmail.com of telefonisch: 612644.
Brongroep ds. Karsten van Staveren. Dinsdagavond 13 januari komen we weer voor het eerst weer bij elkaar om
20.00 uur in de consistorie van de Van Dedemkerk.
Onder schooltijd. Woensdagmorgen 14 januari vanaf 10.00 uur bij Agnes Boertjes, Steenbergerwijk 28.
Yentil. Op woensdag 14 januari om 20.00 uur is er weer een Yentil-avond in De Antenne. Ds. K. van Staveren gaat samen
met ons van gedachten wisselen over de Hemel. We hopen er een inspirerende avond van te maken. Ook nieuwe leden zijn
van harte welkom.
Bijbelkring. De groep rond het thema Adembenemend o.l.v. ds. J. van Dijk komt donderdag 15 januari vanaf 10.00 uur bijeen
in zaal 1 van De Fontein.
Nieuwjaarsvisite 'Tabitha'. De nieuwjaarsvisite van 'Tabitha' is op donderdag 15 januari van 14.30-16.30 uur in De Fontein.
Gasten zijn van harte welkom.
Avond over gebed. Naar aanleiding van de vorige keer komen we nog een keer bij elkaar op donderdag 15 januari om
20.00 uur in De Antenne. Je bent welkom. Deze keer gaan we de gebeden van de eredienst met elkaar doornemen. In
verband met koffie/ thee is het handig wanneer je even aangeeft of je komt: dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl of 234818.
Anders Kerkendienst. Graag willen wij jullie weer uitnodigen voor de Anders Kerkendienst op zondag 18 januari. Het begint
weer gezellig met een kopje koffie, thee of ranja om 10.00 uur waarna de dienst om 10.30 uur begint. Graag tot dan!
Taizédienst. Op zondag 18 januari is er tijdens de avonddienst in De Antenne een gebedsviering in de stijl en de sfeer van
Taizé. De viering is een meditatieve dienst waarin liederen, gebed en stilte centraal staan. De kerk is open vanaf 18.30 uur en
de viering begint om 19.00 uur. Wees welkom! Om het zingen tijdens de vieringen te ondersteunen worden er iedere eerste
maandag van de maand van 18.45-19.45 uur in De Antenne Taizéliederen geoefend, Marjanne Visscher begeleidt dit. Een
ieder die mee wil zingen is van harte welkom. Wil(t) jij/ u meer informatie over Taizé in Frankrijk of Taizé in Dedemsvaart?
Mail of bel dan naar het secretariaat van de werkgroep Taizé: Jeltje Nijhuis, tel. 616346, taizededemsvaart@gmail.com.

Uitnodiging Huiskamer Tour 2015 sectie Noord-West 1 en 2. Het thema luidt: Met open armen … Het zou fijn zijn als u
ook (of weer) meedoet aan deze ontmoeting met andere gemeenteleden. U kunt zich aanmelden onder vermelding van uw
naam, telefoonnummer, datum 1e, 2e en/of 3e keuze op een van de volgende datums: ‘s avonds van 20.00 - 22.00 uur op
20 januari, 4 en 16 februari en 5 maart. ’s Middags van 14.30 - 16.30 uur op 29 januari en 24 februari. S.v.p. tijdig aanmelden.
Mail: jan.vastenavond@ziggo.nl, bellen kan ook: tel. 852175. U hoort waar en wanneer u wordt verwacht.
Groothuisbezoek Zuid West. Het nieuwe jaar wordt goed begonnen met een huiskamertoer. Op 20 januari, 28 januari,
4 februari, 5 februari, 10 februari (’s middags),16 februari en 19 februari zal er de gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten en
in gesprek te raken over ons geloof. U kunt zich opgeven bij Gerda Hofman, tel. 616814, Jan Eijlander, tel. 617178,
Lenie Boeijinga, tel. 612412, of ds. Karsten van Staveren, tel. 612425.
Gezamenlijke maaltijd op woensdag 28 januari 2015 voor de gemeenteleden van de gehele sectie Noord-West.
Beste mensen, denken jullie eraan om het opgavestrookje van onze uitnodiging in te leveren bij Jan Vastenavond,
Molstraat 15 of via de mail: jan.vastenavond@ziggo.nl? U mag het ook doorgeven aan de organisatie:
Diny Jurjens, tel. 616124, Gé Haasjes, tel. 613067, Berta Schalen, tel. 616622.

