Zondag 13 januari 2013
Taizéviering. Vanavond is er in De Antenne een Taizéviering. De dienst begint om 19.00 uur en vanaf 18.30 uur is
de kerk open. Ben je tussen de 15 en 29 jaar oud en heb je altijd al eens willen weten waarom er jongeren, vanuit
Dedemsvaart, naar Taizé gaan? Mail dan naar taizededemsvaart@gmail.com voor meer informatie of ervaar het zelf
en geef je op voor de reis in de meivakantie!
Catechisatie/gespreksgroep 16+. We komen weer bij elkaar op maandag 14 januari om 19.00 uur in De Antenne.
Thema: ‘waarom geloof je?/waarom zou je geloven?’. Neem vrienden en vriendinnen mee! De sfeer maken we
samen.
Doopouders 2012. Op maandag 14 januari is er vanaf 20.00 uur in De Fontein een Terugkomavond voor alle
ouders van beide kerken die in 2012 een zoon/dochter hebben laten dopen. De Welle komt met een boekentafel en
er zijn twee korte filmpjes om over door te praten.
Brongroep. De brongroep komt dinsdag 15 januari om 19.30 uur weer bij elkaar in De Fontein, zaal 2.
Onder schooltijd. Woensdag 16 januari komen we onder leiding van ds. J. van Dijk vanaf 10.00 uur weer bijeen.
Deze keer zijn we bij Nelly Hilberink, Zwiersstraat 52.
Bijbelkringen. Donderdag 17 januari om 9.45 uur onder leiding van ds. G. Arends in De Fontein en om 10.00 uur
onder leiding van ds. J. van Dijk in Het Kruispunt.
Gesprekgroep 20+. Op donderdag 17 januari om 19.30 uur komen we bij elkaar bij Berend en Natascha Remmers,
Linderveldweg 11, Linde. Kom ook! Het is gezellig en leerzaam met leeftijdsgenoten. We zullen het hebben over
‘wat je voor een ander kunt betekenen, in het licht van het geloof’. Voor info: tel. 0523-234818 of
dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl.
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het februarinummer van De Samenspraak is zaterdag 19 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 onderwerpregel de titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst
moet worden vermelden?
Zorgcentrum Avondlicht. In verband met de renovatie van De Meent worden de weeksluitingen (zaterdags 19.00
uur) voorlopig in De Roef gehouden.
Anders Kerken. Zondag 20 januari is het weer zover, een Anders Kerkendienst met het thema "The voice of God".
Hoor jij de stem van God nog? De dienst zal gehouden worden in De Antenne met als voorganger ds. B.G.
Breunesse en begint om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur is er gelegenheid voor koffie, thee en fris. Zoals gebruikelijk is
er oppasdienst aanwezig en is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 6. Jong en oud zijn weer van harte welkom!

Van Dedemkerk:
Collecteopbrengsten 06-01: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 225,46; Kerk en Samenleving/Diaconie € 178,26.
Kerkbalans 2013. Vanmorgen liggen voor alle lopers de enveloppen van de Kerkbalans klaar in de consistorie,
willen jullie die na de dienst meenemen? Alvast weer bedankt voor de geweldige medewerking.
Invullen vacatures. Een aantal ouderlingen en diakenen heeft aangegeven aan het eind van dit seizoen te willen
stoppen. Verder gaat in verband met de komende federatie de structuur van de kerkenraad veranderen. Zodoende
komen er ouderlingen die zich specifiek met bepaalde taken gaan bezighouden. Wij willen graag dat alle plaatsen
ingevuld worden.
Wat zou het mooi zijn als wij een aantal spontane reacties binnen krijgen. U mag u zelf aanmelden, maar natuurlijk
ook iemand anders. Dit kan bij: scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl. Natuurlijk mag u ons ook bellen voor
informatie of een gesprekje. Voorzitter Ada Ruitenberg, tel. 615282 of scriba Rolien Menzo, tel. 613676.
Horen wij van u of van jou?

De Antenne:
Collecteopbrengsten 06-01: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 260,41, Kerk en Samenleving: € 217,53.
Vacatures. In mei ontstaan er weer een aantal vacatures. Hoewel wij toewerken naar de federatie en dat mogelijk
gevolgen heeft voor de benaming van de functies stellen wij u graag, zoals gebruikelijk, in de gelegenheid mee te
denken over de invulling van de vacatures zoals ze op dit moment lijken te ontstaan. In de hal van De Antenne ligt
een lijst waarop u kunt aangeven wie u geschikt acht voor de functies die vrijkomen. U kunt deze formulieren tot 15
januari 2013 deponeren in de paarse doos in de hal of het melden via scriba.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl.

