Zondag 16 februari 2014
Dienst van Schrift en Tafel. De diensten van vandaag staan in het teken van de avondmaalsviering. In de Antenne
is er een zittende en in de Van Dedemkerk een lopende viering. In de Antenne geeft vanmorgen de Cantorij haar
medewerking. Vanavond is er in de Fontein een zittende viering. Naast de weeksluiting op zaterdagavond wordt op
deze zondagmorgen om 10.00 uur ook een Avondmaalsviering gehouden in zaal De Meent in de Van Dedem
Marke. Wees welkom.
Basiscatechese. Hallo jongens en meiden uit groep 7 en 8. Op zondag 23 februari is er weer basiscatechese tijdens
de dienst van 9.30 uur. Dit keer in De Antenne in het zaaltje boven, dus even de trap op! We vinden het gezellig als
jullie allemaal komen en neem gerust iemand mee. Met de zegen komen we even in de dienst. Tot dan! Groeten
Erna en Alice. Voor info: Alice Visscher, tel. 617339 of email: alicevisscher@kpnmail.nl
Dopen. Op zondag 2 maart a.s. wordt er weer gedoopt in de Antenne. Wanneer jij/ jullie je kind willen laten dopen
neem dan even contact op met ds. Bart Breunesse, tel. 234818.
Doopzitting. Op zondag 2 maart is er in de Van Dedemkerk gelegenheid om te laten dopen. In deze dienst hoopt
ds. K. van Staveren voor te gaan. De doopzitting is op maandag 24 februari om 20.00 uur in zaal 2 van de Fontein.
We hopen dan beide ouders te ontmoeten. Zouden jullie je per email willen opgeven bij ds. K. van Staveren i.v.m.
zijn afwezigheid. De eerstvolgende doopdienst hierna is op zondag 6 april met als voorganger ds. J. van Dijk.
Hemels Gelag zondagavond 16 februari in de Antenne. Bijzondere avond in ontspannen sfeer waar we luisteren en
mee kunnen praten over grensbewaking en vreemdelingen. Met de commandant van de sector basis- opleidingen en
de aalmoezenier van de Koninklijke Marechaussee Apeldoorn. De muziek wordt gemaakt door: Floyd Messina.
Aanvang 19.00 uur.
Bijbelstudie wijk Zuid-oost 6 maart. Heb jij/ heeft u behoefte aan verdieping van geloof, en wil je meer weten wat
voor waarde de bijbel heeft, en woon je in wijk Zuidoost, geef je dan op. De eerste keer is in de ontspannen sfeer
van de Mommeriete-brouwerij. Email: dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl of tel. 234818.
Herdenking razzia. Op 20 februari a.s. om 19.00 uur zal in “De Antenne” de herdenking plaats vinden van de
razzia die op 20 febr. 1944 in drie kerken in Dedemsvaart door de Duitse bezettingsmacht werd gehouden.
Ondermeer zal een gedenkplaat worden onthuld ter nagedachtenis aan drie jonge mannen die de gevolgen van deze
razzia niet hebben overleefd. U bent van harte uitgenodigd deze herdenking bij te wonen. Zie ook het uitgebreide
artikel in ‘De Samenspraak’ op pagina 19.
55+. Donderdagmiddag 20 februari a.s. om 14.00 uur komen we weer in de Antenne bij elkaar voor onze middag.
Dhr. Girbe Buist uit Zwolle komt met ons praten over spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden. U bent allen van
harte welkom! Voor vervoer kunt u tussen 12.00-13.00 uur bellen met mevr. Huizinga, tel. 613071. Tot donderdag.
Zangdienst. Zondag 23 februari is er 's avonds in de Van Dedemkerk weer een Zangdienst. Dit keer is er geen koor
uitgenodigd, we zingen de hele dienst op eigen adem. Ds. Huiskamp zal aan de hand van het thema "Tel uw
zegeningen", de liederen met elkaar verbinden. Organist is dhr. J. Plender. Werkgroep Opendeur- en Zangdiensten
Jubileum. Jan en Fenna Vogelzang-Visscher, Den Oosterhuis 21, 7707 PD Balkbrug hopen op donderdag 20
februari hun 55-jarig huwelijk te gedenken. Van harte gefeliciteerd en God zegen voor de toekomst!

PASTORAAT
Van 17 februari t/m 2 maart is ds. J. van Dijk niet beschikbaar.
Van 15 t/m 23 februari zal ds. K. van Staveren niet bereikbaar zijn. Indien u dringend behoefte heeft aan pastorale
bijstand dan kunt u zich richten tot ds. B. Breunesse en ds. G. Huiskamp.
GEMEENTE RONDOM DE ANTENNE
Collecteopbrengst: 2 februari: Plaatselijk Kerkelijk Werk- Jeugdwerk € 319,- ;
Kerk & Samenleving- Diaconie € 220,GEMEENTE RONDOM DE VAN DEDEMKERK
Collecteopbrengst: 2 februari: Kerk & Samenleving- Diaconie € 240,03 ; Plaatselijk Kerkelijk Werk € 314,61.

