Zondag 18 januari 2015
Uitnodiging week van gebed. In Dedemsvaart is er van 18-25 januari op 5 avonden een gebedsbijeenkomst, waarvoor u
van harte wordt uitgenodigd. Elke bijeenkomst begint om 20.30 uur en eindigt om 21.30 uur, m.u.v. zaterdagavond.
- zondagavond 18 januari Vechtdalcollege, Botermanswijk 1, Dedemsvaart
- dinsdagavond 20 januari Rooms Katholieke Kerk, Langewijk 170A
- woensdagavond 21 januari Christelijk Gereformeerde Immanuëlkerk, Kerkstraat 7 - ingang Zwiersstraat
- donderdagavond 22 januari Kerkelijk Centrum De Antenne, Wilhelminastraat 3
- zaterdagavond is er (altijd) een weeksluiting in de Van Dedem Marke, zo ook op zaterdag 24 januari van 19.00-20.00 uur.
Tijdens of na deze weeksluiting is er gelegenheid voor gebed.
We hopen u op één van deze avonden (of alle avonden) te mogen ontmoeten om samen te bidden. Namens de
Samenwerkende Kerken Dedemsvaart, Ard Vergunst, Nienke Moolhuizen, Ineke van de Logt, Gerrit Huiskamp, Ben Viskaal.
Opbrengst gezamenlijke collecten:
11 januari 2015: Plaatselijk Kerkelijk Werk/Onderhoud gebouwen: € 494,99; Kerk & Samenleving/Zending: € 385,48.
Doopouders 2014. Maandag 19 januari is er vanaf 20.00 uur in zaal 1 van De Fontein een terugkomavond voor ouders die
in 2014 hun zoon/dochter hebben laten dopen. Er is ook een boekentafel van De Welle. We sluiten om ongeveer 22.00 uur af.
Open kring. De open kring komt weer bijeen op dinsdag 20 januari. Alleen de morgenbijeenkomst. Aanvang 9.30 uur.
Sluiting:11.30 uur in Kerkelijk centrum De Antenne.
Uitnodiging Huiskamer Tour 2015 sectie Noord-West 1 en 2. Het thema luidt: Met open armen … Het zou fijn zijn als u
ook (of weer) meedoet aan deze ontmoeting met andere gemeenteleden. U kunt zich aanmelden onder vermelding van uw
naam, telefoonnummer, datum 1e, 2e en/of 3e keuze op een van de volgende datums: ‘s avonds van 20.00 - 22.00 uur op
20 januari, 4 en 16 februari en 5 maart. ’s Middags van 14.30 - 16.30 uur op 29 januari en 24 februari. S.v.p. tijdig aanmelden.
Mail: jan.vastenavond@ziggo.nl, bellen kan ook: tel. 852175. U hoort waar en wanneer u wordt verwacht.
Groothuisbezoek Zuid West. Het nieuwe jaar wordt goed begonnen met een huiskamertoer. Op 20 januari, 28 januari,
4 februari, 5 februari, 10 februari (’s middags),16 februari en 19 februari zal er de gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten en
in gesprek te raken over ons geloof. U kunt zich opgeven bij Gerda Hofman, tel. 616814, Jan Eijlander, tel. 617178,
Lenie Boeijinga, tel. 612412, of ds. Karsten van Staveren, tel. 612425.
Rock Solid. Met ingang van afgelopen donderdag 15 januari, staat alweer de tweede ronde van Rock Solid gepland. We
gaan weer elke week, 6 weken lang, spelletjes doen, rare activiteiten en gezelligheid hebben met elkaar! We beginnen elke
donderdagavond om 19.45 uur in Het Kruispunt achter de Van Dedem Kerk, rond 20.45 uur is het afgelopen.
Bijbelkring ds. Karsten van Staveren. Donderdag 22 januari komen we bij elkaar. Met elkaar zullen we verder in gesprek
raken over de enorme veelzijdigheid van genade. We beginnen om 9.45 uur in de consistorie van de Van Dedemkerk.
Belijdeniscatechese. Vrijdag 23 januari komen we weer om 20.00 uur bij elkaar rondom de open haard van de Hoofdvaart 5.
Doopzitting. Op zondag 1 februari is er in de Van Dedemkerk gelegenheid te laten dopen. De doopzitting hiervoor is op
donderdag 22 januari vanaf 20.00 uur in zaal 2 van De Fontein. Graag voor woensdag a.s. aanmelden bij ds. J. van Dijk!
Opendeurdienst. Op zondag 25 januari is er een Opendeurdienst in de Van Dedemkerk. Aanvang van deze dienst is
19.00 uur, vanaf 18.50 uur is er samenzang. Voorganger is ds. K. van Staveren en het kinderkoor Eigen Wijs onder leiding
van Annemiek Nuvelstijn zal van zich laten horen. Welkom!
Inloopochtend Ontslag en nu? Het overkomt in deze tijd helaas velen van ons: we krijgen ontslag! Hierdoor raken we vrijwel
allemaal, korter of langer, uit ons evenwicht en roept het ontslag heel veel emoties op. Voor sommigen werkt het goed om er
met anderen of juist met lotgenoten over te praten. Hiervoor bieden we graag de gelegenheid door een speciale
inloopochtend te organiseren voor mensen die ontslagen zijn. Deze ochtend zal gehouden worden op woensdag 28 januari
van 10.00-12.00 uur in De Antenne. Loop vrijblijvend binnen, ds. Bart Breunesse en twee diakenen zullen u hartelijk
ontvangen.
Gezamenlijke maaltijd op woensdag 28 januari 2015 voor de gemeenteleden van de gehele sectie Noord-West.
Beste mensen, denken jullie eraan om het opgavestrookje van onze uitnodiging in te leveren bij Jan Vastenavond,
Molstraat 15 of via de mail: jan.vastenavond@ziggo.nl? U mag het ook doorgeven aan de organisatie:
Diny Jurjens, tel. 616124, Gé Haasjes, tel. 613067, Berta Schalen, tel. 616622.

Workshops ‘ontmoet elkaar eens anders’. ‘Pech onderweg’ ; 1e avond is 12 februari, om 19.30 uur verzamelen bij de
De Antenne, de workshop wordt gegeven in Linde. ‘Krans met jute roosjes’ is 5 maart en ‘Wandelen’ op 4 dinsdagavonden in
april. Deelname aan de workshops is een mooie gelegenheid om elkaar eens anders te ontmoeten. Kosten: deel voor
materiaal en deel voor het Pastor Thomas Schoolfonds India. Info: Workshopboekjes in de hal van De Antenne en De Fontein
en op de website www.pkn-dedemsvaart.nl. Opgave: J. Ballast, tel. 615451, johannesballast@home.nl of bij
M. Prins, tel. 616205, martha.prins@live.nl.

