Zondag 15 februari 2015
Opbrengst gezamenlijke collecten: 25-1: Kerk en Samenleving/JOP: € 392,69; 1-2: Kerk en Samenleving/Werelddiaconaat: €
516,01; 8-2: Kerk en Samenleving/Diaconie: € 529,15; Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 655,09
Afwezig: Van 16 februari t/m 1 maart is ds. J. Van Dijk niet beschikbaar. Collega’s nemen waar indien pastorale bijstand is gewenst
Afwezig: Ds. Karsten van Staveren zal van 19 t/m 26 februari elders vertoeven. Indien u dringend pastorale ondersteuning nodig
heeft kunt u zich in deze periode wenden tot de aanwezige predikanten.
Vacatures: Beschikt u over een open hart en een nieuwsgierige geest? Dan is er vast een functie binnen het kerkelijk werk waar uw
talenten tot hun recht komen. Bekijk de vacatures op de lijst in de hal en geef u op voor een taak. Als u iemand kent die geschikt is
voor een taak, mag u hem/haar ook opgeven. Er liggen opgavelijsten in de hal. Per mail namen doorgeven kan aan: Ada Ruitenberg,
voorzitter.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl of Evelien Schreiber, scriba.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl. Gemeente zijn we
samen!
Oproep: Door de herindeling van de bezorging van De Samenspraak zoeken we nog iemand voor een gedeelte van het
Ommerkanaal (vanaf de Hoofdvaart naar het zuiden, ca. 16 adressen). U kunt zich opgeven per telefoon, tel. 610894 of e-mail:
kerkelijkbureau.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl.
Wie heeft zin om de zondagse eredienst mee voor te bereiden? Lees de informatie in De Samenspraak of bel/mail me.
Ds. Gerrit Huiskamp, tel. 616557/06-51495446 of dsgbhuiskamp@pkn-dedemsvaart.nl.
Themaviering: Om 19.00 uur in De Antenne. Het thema voor deze viering is Levensparels. De Levensparels zijn een hulpmiddel
voor bezinning, waarmee je dichter bij God en jezelf kunt komen. De levensparels met haar diversiteit aan levensthema’s zullen ons
laten zien dat er vele momenten en manieren zijn waarop we kunnen danken en bidden. Daarnaast zullen we veel zingen want
Augustinus zei al: zingen is tweemaal bidden. Kortom een uur van bezinning en zang, geleid door Aliejenne Beumer.
40 dagenboekjes: Vandaag liggen bij de ingangen van beide kerken nog 40 dagenboekjes en spaardoosjes van de campagne
“Open je handen” van Kerk in Actie. Mocht u nog niet in het bezit zijn van het boekje en het doosje, dan kunt u dit meenemen. De
kosten bedragen € 1,20 (vrijwillige bijdrage). U kunt de bijdrage in de daarvoor bestemde spaarbusjes doen. Uiteraard kan dit ook in
de weken hierna, de busjes staan er elke week.
Open kring: Op 17 februari hopen we weer in de open kring bij elkaar te komen in De Antenne. De morgensessie begint om half
tien en eindigt om half twaalf. De avondbijeenkomst begint om acht uur en eindigt om tien uur.
Classis: U bent van harte uitgenodigd voor de classisvergadering op dinsdag 17 februari a.s. om 19.45 uur in De Kern in Ommen.
Het onderwerp is deze avond ‘De zorgzame kerk’, een onderwerp dat actueel is. Iedereen is van harte uitgenodigd aan te schuiven
bij dit onderwerp. Rond 21.00 uur wordt het thema afgesloten en mag u weer naar huis gaan, maar u mag ook de vergadering tot het
einde, 22.00 uur, bijwonen.
Groothuisbezoek Zuid West (ds. Karsten van Staveren): 16 februari en 19 februari zal er de laatste gelegenheid zijn om elkaar te
ontmoeten tijdens de huiskamertoer en in gesprek te raken over ons geloof. Opgeven kunt u zich bij Gerda Hofman (616814), Jan
Eijlander (617178), Lenie Boeijenga (612412) of ds. Karsten van Staveren (612425).
Bijbelkring ds. Karsten van Staveren: Donderdag 19 februari komen we wel bij elkaar. Met elkaar zullen we weer verder in
gesprek raken over de enorme veelzijdigheid van genade. We beginnen om 9.45 uur in de consistorie van de Van Dedemkerk.
55+: Donderdag 19 februari a.s. hopen we u weer te zien om 14.00 uur in De Antenne. Dhr. J. Dijkema komt om ons te vertellen (en
te laten zien) wat er groeit en bloeit in het Reestdal. Van harte welkom allemaal! Voor vervoer kunt u (tussen 12.00 -13.00 uur) bellen
naar mevr. Huizinga, tel. 613071. Tot donderdag!
19 februari om 20.00 uur in De Antenne, een avond over reanimatie, een zaak van leven of dood: We gaan met elkaar in
gesprek over de scheidslijn: leven en dood. Wanneer beslis je dat bv. reanimeren niet meer hoeft en wat heeft dit met je geloof in
God te maken. Geef je even op i.v.m. de koffie bij ds. Bart Breunesse, tel. 234818 of dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl.
Heilige Doop: In De Antenne op zondagmorgen 22 februari. In deze dienst hopen we Feline Zweers en Femke Jansen te dopen.
Feline is geboren op 22 oktober 2014 en woont met haar ouders Jan-Joost en Alet en zus Rosalin aan de Cavaljéstraat 33. Femke is
geboren op 8 november 2014 en woont met haar ouders Marcel Jansen en Juul de Bruin aan De Aak 152.
Basiscatechese: Hallo groep 7 en 8, zondag 22 februari hopen we jullie te ontmoeten tijdens de basiscatechese. Dit keer in De
Antenne in het zaaltje boven, dus de trap op! Dit zal de laatste keer zijn voor groep 7, zij gaan t/m de zomervakantie weer
meedraaien met de kindernevendienst. In de tussentijd gaat groep 8 met de leiding zich voorbereiden op de Overstapdienst 28 juni

2015, hierin nemen zij afscheid van de kindernevendienst. Tot zondag 22 februari! Groetjes Anja en Erna. Voor informatie: Alice
Visscher, tel. 617339 of alicevisscher@kpnmail.nl.
Zangdienst: Zondag 22 februari is er om 19.00 uur een zangdienst in de Van Dedemkerk. Medewerking verleent het Chr.
Mannenkoor Asaf uit Dedemsvaart o.l.v. Peter Bos. Ruth Pos begeleidt op het orgel koor- en samenzang. Predikant is ds. Bart
Breunesse en rode draad door de dienst is het thema: “Open je handen”. U bent van harte uitgenodigd!
Expositie Berend Hakkers: Tot april exposeert Berend Hakkers met schilderijen in De Antenne. Schilderijen in de stijl van African
Look, portretten, figuratieve- en natuurlijke onderwerpen. De vrolijke en kleurige uitstraling van zijn onderwerpen is een kenmerk van
zijn veelzijdige, en grotendeels zelf ontwikkeld talent. De expositie is hopelijk voor velen een inspiratie om nog meer te (gaan)
genieten van kunst en natuur. Hebt u interesse voor een van de werkstukken, neem dan contact op met Berend, tel. 614454.
Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u, bij voorkeur digitaal, inleveren voor woensdag 18.00 uur bij René Grijsen, De Magnolia 42, tel.
613632, of via e-mail op: pkn.nieuwsbrief@gmail.com. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt).

