Zondag 12 februari 2012
Zondag 19 februari Dienst van Schrift en Tafel. Zondag 19 februari wordt in beide kerken, Van Dedemkerk en De
Antenne, een Dienst van Schrift en Tafel gehouden. In de Van Dedemkerk wordt in de morgendienst de zittende
vorm gevolgd en in De Antenne de lopende vorm. In de avonddienst, in De Fontein, wordt de zittende vorm
gevolgd. Gemeenteleden van beide kerken, maar ook gastleden worden uitgenodigd in één van beide kerken deel te
nemen aan de Maaltijd van de Heer en/of toehoorder te zijn. Daarnaast is er ook gelegenheid om in Huize
Avondlicht de Maaltijd van de Heer te vieren.
Yentil. Op woensdagavond 15 februari komt Mark Koelewijn ons iets vertellen over zijn werk bij het Nederlands
Bijbel Genootschap. We gaan niet alleen luisteren, maar ook actief meedoen, meedenken en …… ontspannen. De
avond vangt aan om 20.00 uur in de Antenne. Wij hopen op jullie komst. Gasten zijn ook van harte welkom.
Zorgcentrum Avondlicht. Naast de gebruikelijke weeksluiting op zaterdagavond in Zorgcentrum Avondlicht, is er
volgende week, zondag 19 februari, om 10.00 uur een Avondmaalsviering in zaal De Meent.
Stuurgroep Fondsenwerving- toneelavond. U kunt vanaf 6 februari kaarten halen in de voorverkoop bij de koster.
De uitvoering is op vrijdag 17 februari en zaterdagavond 18 februari, aanvang 19.30 uur.

Omzwerving in Zwolle voor de jeugd van 14 t/m 17 jaar. Wij (van de jeugddiaconie) willen graag met de jeugd van
14 t/m 17 jaar een omzwerving maken door Zwolle. De planning is dit te doen op vrijdag 17 februari a.s. Op deze
manier willen wij jullie kennis laten maken met het nachtelijke leven. Wij vertrekken om 19.00 uur vanaf De
Antenne.
Lijkt het je leuk om mee te gaan? Stuur dan een mailtje naar één van de volgende adressen: Marcel Zuidema:
marcel.zuidema@hetnet.nl, Wenny Schuurman: wenaschuurman@home.nl, Helma Aalderink:
jenhaalderink@ziggo.nl.
Sobere maaltijd 22 februari. Op woensdag 22 februari van 18.00- ca. 19.00 uur, aan het begin van de
veertigdagentijd, wordt weer de, ondertussen traditionele, sobere maaltijd gehouden. Dit keer vindt deze plaats in
het parochiecentrum van de R.K. Geloofsgemeenschap St. Vitus aan de Langewijk. U kunt zich hiervoor alvast
opgeven via de opgaveformulieren op de prikborden in de kerken of bij Gerry Leffers, tel. 620087 of Johan Koes,
tel. 616085. Aan het eind van de maaltijd wordt een collecte gehouden voor de campagne van Kerk in Actie: “Voor
de verandering” en de Vastenactie voor Ethiopië. U moet zelf bestek, bord en mok meenemen.
40dagenboekje. Volgende week zondag 19 febr. worden de 40-dagenboekjes (10e jaargang) in de kerken
uitgedeeld. In Avondlicht op zaterdag 18 febr. na de weeksluiting. Het boekje is samengesteld door leden van onze
plaatselijke PKN kerken i.s.m. de RK geloofsgemeenschap St. Vitus. Het boekje begeleidt ons op weg naar Pasen.
De 40-dagentijd is een periode die ons uitnodigt dingen net even anders te doen. Het thema dit jaar is: ‘Voor de
verandering’. Tegelijk met het boekje krijgt u ook weer een spaardoosje van de campagne van Kerk in Actie. In de
40-dagentijd staan 6 projecten centraal waarvoor u in de 40-dagentijd thuis kunt sparen. Het boekje kost € 1,20
maar u mag natuurlijk ook meer geven. Wat over blijft gaat naar de campagne ‘Voor de verandering’.
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het maart-nummer is zaterdag 18 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. 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?
Boottocht. Herinnering voor opgave voor de boottocht van 5 juni 2012. U kunt alle informatie vinden over deze reis
in het januari-nummer van De Samenspraak op pagina 19.
Catechisatie 16+. Maandag 13 februari om 19.00 uur in zaal 2 van de Fontein o.l.v. ds. J. van Dijk.
Catechisatie 16+. Dinsdagavond 14 februari komen we bijeen om 19.00 uur in de pastorie aan de Hoofdvaart 5.
Bijbelkring. De Bijbelkring, met als onderwerp “Met Marcus het jaar door” o.l.v. ds. J. van Dijk, komt donderdag
16 februari vanaf 10.00 uur weer bijeen in zaal 1 van de Fontein.
Groothuisbezoeken: Maandagavond 13 februari om 20 uur bij fam. Finkers, Vossestaart 11 (omgeving Lisdodde).
Dinsdagmorgen 14 februari om 10 uur bij fam. Vrielink, Peterswijk 11 (omgeving Peterswijk).
De Antenne
Collecte opbrengst 5 februari: PKW kerk.geb. € 380,- ; K&S werelddiaconaat € 231,- ; PKW € 137,Schoolkerkdienst. Vanmorgen is er een scholendienst m.m.v. CBS De Ark, met als thema: "Langs de zijlijn".
Dienst van Schrift en Tafel. Bij de dienst van a.s. zondagmorgen 19 febr. in De Antenne, een dienst van
Schrift en Tafel, wordt medewerking verleend door de cantorij.
Huwelijksjubileum. Komende dinsdag 14 februari, op Valentijnsdag, zijn Roelof en Bertha Bremmer 50 jaar
getrouwd. Zij wonen aan de Moerasroos 9. Van harte gefeliciteerd met dit gouden huwelijksjubileum.
Afwezigheid. Van 13-15 februari is ds. van Rheenen afwezig i.v.m. nascholing. Voor pastorale bijstand kunt u
contact opnemen met ds. Huiskamp, tel. 616557.
Foto-expositie. Tot 1 april 2012 is er in De Antenne een expositie van foto’s van het ‘Fotocollectief Hardenberg’.
Van Dedemkerk
Collecte opbrengst 5 februari: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 276,19 en Diaconie € 230,50 .
Schoolkerkdienst. Zondagmorgen is de Groen van Prinsterer School bij ons te gast. Het thema van de dienst is:
Niemand is als jij! Jubal verleent haar medewerking aan de dienst!
Kerkelijk Bureau. Met ingang van 1 februari 2012 is het Kerkelijk Bureau van onze gemeente verhuisd naar de
bovenverdieping van De Fontein. Onze administrateur Wenny Schuurman houdt elke woensdagmorgen van 09.00
uur tot 12.00 uur zitting voor het afhalen van collectebonnen of voor vragen / opmerkingen. De adressering is
Hoofdvaart 7, 7701 JE Dedemsvaart. Het telefoonnummer is ook gewijzigd en is nu 0523-610 894.
Vacatures kerkenraad: Binnen de kerkenraad zijn verschillende vacatures te verwachten en er zijn nog openstaande
vacatures. Graag willen wij u als gemeenteleden in de gelegenheid stellen om namen in te dienen voor mogelijke
kandidaten of u zelf als kandidaat beschikbaar te stellen. Deze namen kunt u doorgeven aan de scriba Rolien
Menzo, Moerheimstraat 31, e-mail: scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl.
Ontmoetingsgroep. Maandag 13 februari komen we o.l.v. ds. J. van Dijk vanaf 20.15 uur bijeen in zaal 2 van de
Fontein voor een goed gesprek en een gulle lach.

