Zondag 12 januari 2014
Taizédienst : Vanavond 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. Het thema van deze dienst is: ‘Naar wie zouden
we moeten gaan, Heer?’ ‘Wil jij ook weggaan?’ De kerk is open vanaf 18.30 uur en de viering begint om 19.00 uur.
Wees welkom!
Onder schooltijd: Woensdag 15 januari om 10.00 uur komen we o.l.v. ds. J. van Dijk weer bij elkaar. Deze keer bij
Aly Hullegie, de Aak 83
Kindercollecte: In Birma is een enorme strijd gaande. Dagelijks valt het leger dorpen en nederzettingen aan.
Soldaten van het Birmese leger branden oogsten plat, leggen landmijnen, verkrachten vrouwen en meisjes,
ontvoeren jongens , die als kindsoldaten moeten vechten en mannen , die munitie voor hen moeten dragen tot ze er
letterlijk en figuurlijk bij neervallen. Deze meedogenloze strijd heeft al honderdduizenden levens gekost! Help de
kinderen in Birma.
Nieuwjaarswandeling: Het leek ons leuk om een Nieuwjaarswandeling in Avereest te houden samen met jong en
oud. Op zondag 19 januari verzamelen we ons bij de Van Dedemkerk om 14.00 uur. De wandeling zal niet meer
dan 5 km zijn, omdat we rekening houden met de jongste en oudste deelnemers. Graag willen we jullie vragen wat
te eten mee te nemen wat we na het wandelen met elkaar delen in het Kruispunt (Amerikaanse fuif). Daarom zou
het mooi zijn, als jullie je opgeven bij ds. Karsten van Staveren, zodat we weten wat we kunnen verwachten. Mijn
kinderen gaan ook mee ,die van jou ook?
Anders Kerken: Volgende week zondag is er weer een "Anders Kerken" dienst. Het is nieuwjaar en "Anders
Kerken" bestaat 5 jaar. Het Thema van deze dienst is; "Samen Feest". Samen met jullie gaan we op zoek naar
hetgeen, waarvan jij blij wordt. Blij in het geloof en hierdoor blij in je leven. Voorganger in deze dienst is ds. G.B.
Huiskamp en de muzikale begeleiding wordt weer verzorgd door de EPN Band. Jullie zijn allemaal weer van harte
uitgenodigd voor deze dienst. De koffie staat klaar om 10:00 uur en om 10:30 uur beginnen we met de dienst. Tot
volgende week! Werkgroep "Anders Kerken"
Opendeur- Zangdiensten: Zondag 26 januari de eerste Opendeurdienst van 2014 in de Van Dedemkerk.
Voorganger is ds. B. Breunesse. Het thema is “Alles heeft zijn tijd”. De muzikale medewerking wordt verleend
door het Van Dedem kerkkoor. Vanaf 18.50 uur zingen we enkele bekende liederen.
Kerk TV: U zult ondertussen gemerkt hebben, dat sommige dingen op de beamer er wat anders uitzien dan u
gewend bent. Wij gebruiken een nieuw presentatieprogramma "Easy Worship" voor de beamer. Dit programma is
nodig om de kerk-tv van ondertiteling te voorzien. Wij zetten nu liederen op de beamer, die maximaal 6 regels
hebben , omdat de ondertiteling voor kerk-tv anders over het hele scherm komt te staan. Als een lied meer dan 6
regels heeft, zetten we in De Antenne als proef 2 pijltjes (>>) achter de laatste regel. Daaraan kunt u zien dat er nog
een gedeelte wordt gezongen. U kunt de (nu nog experimentele opnames ) zien via onze website PKN-Dedemsvaart
of met deze link : http://www.pkn-dedemsvaart.nl/pagina/kerkdiensten/68/
Sirkelslag Young 2014: Het is weer zover! Vrijdag 7 februari 2014 is Sirkelslag Young er weer voor de klassen 1
en 2. We maken er weer een hele gezellige avond van in De Antenne en hopen natuurlijk de Sirkelslag bokaal te
winnen!

Kijk op www.sirkelslag.nl voor meer informatie. Je bent welkom vanaf 19.15 uur en het duurt tot ongeveer 21.30
uur.
Bijbelkring: Donderdag 16 januari vanaf 10.00 uur o.l.v. ds. J. van Dijk in de Fontein. We hebben zo halverwege
het seizoen een gezellige morgen met na afloop een warm buffet.
Vacatures: In mei ontstaan er een aantal vacatures voor ambtsdragers, diaconaal medewerkers, sectieleiders en
taakgroep leden. Wij stellen u graag in de gelegenheid mee te denken over de invulling van de vacatures. In de hal
van de “Van Dedemkerk” resp. “De Antenne” liggen lijsten waarop u kunt aangeven, wie u geschikt acht voor de
functies, die vrijkomen. U kunt deze formulieren tot 15 januari 2014 deponeren in de (paarse) doos in de hal. U kunt
ook namen, adressen en functies doorgeven via scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl of
scriba.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl . NB: omdat vanmorgen de kerkdiensten in De Antenne zijn, kunt u
formulieren voor de Van Dedemkerk vanochtend inleveren in De Antenne. De doos staat op de tafel in de hal (naast
de paarse doos voor formulieren voor De Antenne).
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het februarinummer van De Samenspraak is zaterdag 18 januari 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 onderwerp regel de titel van het artikel en de
rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?
Reünie Jeugdsoos WANHATTI: Op 8 februari 2014 in zaal Vitus te Dedemsvaart van 16.00 – 23.30 uur. Stuur
vóór 15 januari 2014 een mailtje naar wanhattireunie@gmail.com waarin je je voor- en achternaam doorgeeft +
welk pakket je neemt. Voor het opgeven zijn twee mogelijkheden:
1.
Tijdstip tussen 16.00 - 23.30 uur inclusief 2 consumptiebonnen + soep + broodje. Kosten € 12,50
2.
Tijdstip tussen 19.30 - 23.30 uur inclusief 2 consumptiebonnen. Kosten € 7,50
Bezichtiging: Op 16 jan om 19:45 uur is in de Van Dedemkerk de eerste avond voor wijk Noord-West en voor
anderen, die op de volgende data niet kunnen(28,29,30 jan.)maar wel belangstelling hebben. We horen wat over de
historie van het gebouw en wat er in de kerk staat of hangt. Graag wel van te voren aanmelden zie daarvoor De
Samenspraak of via lenynijboer @gmail.com of Tel. 616051.
16+ gespreksgroep: a.s. maandag 13 januari om 19.00 uur in De Antenne
GEMEENTE RONDOM DE ANTENNE
Collecteopbrengst: 1 jan. Plaatselijk Kerkelijk Werk € 71,23 , Kerk & Samenleving € 67,60 5 jan. Plaatselijk
Kerkelijk Werk/ erediensten € 433.02 , Kerk & Samenleving/ diaconie € 321,02
GEMEENTE RONDOM DE VAN DEDEMKERK
Collecteopbrengst: 31 dec. Kerk & Samenleving / Diaconie € 158,68 , 5 jan. Kerk & Samenleving / Diaconie €
174,68

