Zondag 15 januari 2012
Catechisatie 16+ maandag. Maandag 16 januari voor 16+ om 19.00 uur in zaal 2 van De Fontein o.l.v. ds. J. van
Dijk.
Catechisatie 16+ dinsdag. Dinsdagavond 17 januari komen we bijeen om 19.00 uur in de pastorie aan de Hoofdvaart
5 (voor de Van Dedemkerk).
Yentil. Vrouwenvereniging Yentil komt weer bij elkaar op woensdag 18 januari in De Antenne, aanvang 20.00 uur.
Voor deze avond is diëtiste Judith Schulte uitgenodigd. Zij zal ons vertellen over een gezond eetpatroon en over
gewichtsbeheersing. Dit onderwerp zal menigeen aanspreken, zo kort na de feestdagen. Iedereen is van harte
welkom.
Bijbelkring. De Bijbelkring, die met Marcus het jaar door gaat, komt o.l.v. ds. J. van Dijk weer bijeen op
donderdag 19 januari vanaf 10.00 uur in De Fontein, zaal 1.
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het februarinummer is zaterdag 21 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. 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?
Anders kerken. Volgende week zondag is er weer een Anders Kerkendienst in De Antenne. Denkt u aan de
aanvangstijd van 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur is er koffie, thee en ranja.
Sirkelslag. Wie doet er mee met Sirkelslag? Een spel wat in heel Nederland tegelijkertijd door honderden jongeren
wordt gespeeld. Groep 7 en 8 op vrijdag 27 januari en 12-16 jarigen op vrijdag 3 februari van 19.15-21.30 uur in
Het Kruispunt. Opgeven kan bij Janneke van der Kolk: kolk.vd.r@hetnet.nl of bij Marita Nijhuis:
mga.nijhuis@planet.nl. Commissie Kerk en Jeugd en het Jeugdteam.
De Antenne
Collecteopbrengst 8 januari 2012: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 372,00, Kerk & Samenleving € 282,00.
Vakantie. In de week van 14 t/m 22 januari is ds. G. Huiskamp afwezig. Wanneer bijstand in het pastoraat is
gewenst, kunt u contact opnemen met ds. G. van Rheenen, tel. 038-3374368.
Beroep aan ds. Breunesse. Afgelopen woensdag is door de gemeente met een uitslag van 85% (van 251 ingebrachte
stemmen) positief ingestemd met het advies van de beroepingscommissie om ds. Breunesse uit Hardenberg te
beroepen. De kerkenraad heeft in een korte vergadering direct na de gemeenteavond het definitieve besluit genomen
om het advies om te zetten naar een daadwerkelijk beroep. Afgelopen donderdagavond is de beroepsbrief aan ds.
Breunesse overhandigd. Hij krijgt conform het protocol van de PKN enkele weken de tijd om zich te beraden op het
beroep. De kerkenraad wil nogmaals de beroepingscommissie hartelijk danken voor het zorgvuldig onderbouwde
advies en het vele werk wat zij het afgelopen jaar hebben verzet.

Stuurgroep fondsenwerving. Oproep: wij zijn weer bezig om activiteiten te bedenken voor de volgende Fancy Fair
op
25 augustus 2012 en nu zijn we op zoek naar kerstspullen; hebt u nog kerstspullen die u toch niet meer gebruikt en
u wilt ze kwijt? Neem dan contact op met Dik Olde, tel. 638569 of Freek Lamberink, tel. 06-50424196. Tevens
zoeken wij dames die sokken willen breien, wij kunnen eventueel voor garen zorgen. U kunt hiervoor contact
opnemen met
Magriet Lamberink, tel. 614668 of via de mail: famlamberink@home.nl. En hebt u de datum al genoteerd van de
toneelavond? Vrijdag 17 en zaterdag 18 februari!
Van Dedemkerk
Collecteopbrengst 8 januari 2012: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 358,25, Diaconie € 262,03.
Bijzondere dienst zondag 8 januari 2012. Naar aanleiding van de dienst, die samen met leden van het Jeugdteam
was uitgedacht “Kappers bestaan en God ook” van afgelopen zondag hoorden en ontvingen we vele reacties
waaronder de volgende: “Prachtige dienst gisteren. Hoe meer ik erover nadenk (en erover vertel aan anderen) hoe
meer zaken ik er in terugvind die ik eerst niet zag! Quote van een kind bij het uitgaan van de kerk: dit was gaaf,
gaan we volgende week weer?”. We hopen nog eens weer een bijzondere dienst te organiseren. Maar is elke dienst
eigenlijk niet bijzonder?
Kerkbalans. Nog een geheugensteuntje voor de collectanten: de enveloppen voor het rondbrengen van Kerkbalans
liggen in de consistorie. Wilt u deze na afloop van de dienst zoveel mogelijk meenemen?
Gemeente, de komende week ontvangt u de folder met het toezeggingsformulier in de bus. Na 22 januari wordt uw
toezeggingsformulier weer opgehaald in de daarvoor door u ontvangen enveloppe.
Ontmoetingsgroep. Maandag 16 januari komen we o.l.v. ds. J. van Dijk weer bijeen vanaf 20.15 uur in zaal 2 van
De Fontein.

