Zondag 19 januari 2014
Kindercollecte: In Birma is een enorme strijd gaande. Dagelijks valt het leger dorpen en nederzettingen aan.
Soldaten van het Birmese leger branden oogsten plat, leggen landmijnen, verkrachten vrouwen en meisjes,
ontvoeren jongens , die als kindsoldaten moeten vechten en mannen , die munitie voor hen moeten dragen tot ze er
letterlijk en figuurlijk bij neervallen. Deze meedogenloze strijd heeft al honderdduizenden levens gekost! Help de
kinderen in Birma.
Nieuwjaarswandeling: Vandaag gaan we met iedereen , die er zin in heeft een wandeling doen in Oud Avereest.
Het wordt een rondje waar we rekening houden met de jongsten en de oudsten. Na de wandeling schuiven we aan in
Het Kruispunt om elkaar te ontmoeten en te delen van het eten , dat we hebben meegenomen. Iedereen is van harte
welkom. We verzamelen om 14:00 uur bij de Van Dedemkerk.
De Brongroep: Op dinsdagavond 21 januari komen we weer om 20:00 uur bij elkaar in de consistorie van de Van
Dedemkerk.
Bijbelkring ds. K. van Staveren: Op donderdag 23 januari ontmoeten we elkaar om 10:00 uur in de consistorie
van de Van Dedemkerk.
Opendeur- Zangdiensten: Zondag 26 januari de eerste Opendeurdienst van 2014 in de Van Dedemkerk.
Voorganger is ds. B. Breunesse. Het thema is “Alles heeft zijn tijd”. De muzikale medewerking wordt verleend
door het Van Dedem kerkkoor. Vanaf 18.50 uur zingen we enkele bekende liederen.
Kerk TV: U zult ondertussen gemerkt hebben, dat sommige dingen op de beamer er wat anders uitzien dan u
gewend bent. Wij gebruiken een nieuw presentatieprogramma "Easy Worship" voor de beamer. Dit programma is
nodig om de kerk-tv van ondertiteling te voorzien. Wij zetten nu liederen op de beamer, die maximaal 6 regels
hebben , omdat de ondertiteling voor kerk-tv anders over het hele scherm komt te staan. Als een lied meer dan 6
regels heeft, zetten we in De Antenne als proef 2 pijltjes (>>) achter de laatste regel. Daaraan kunt u zien dat er nog
een gedeelte wordt gezongen. U kunt de (nu nog experimentele opnames ) zien via onze website PKN-Dedemsvaart
of met deze link : http://www.pkn-dedemsvaart.nl/pagina/kerkdiensten/68/
Sirkelslag Young 2014: Het is weer zover! Vrijdag 7 februari 2014 is Sirkelslag Young er weer voor de klassen 1
en 2. We maken er weer een hele gezellige avond van in De Antenne en hopen natuurlijk de Sirkelslag bokaal te
winnen!
Kijk op www.sirkelslag.nl voor meer informatie. Je bent welkom vanaf 19.15 uur en het duurt tot ongeveer 21.30
uur.
Reünie Jeugdsoos WANHATTI: Op 8 februari 2014 in zaal Vitus te Dedemsvaart van 16.00 – 23.30 uur. Stuur
vóór 15 januari 2014 een mailtje naar wanhattireunie@gmail.com waarin je je voor- en achternaam doorgeeft +
welk pakket je neemt. Voor het opgeven zijn twee mogelijkheden:
1.
Tijdstip tussen 16.00 - 23.30 uur inclusief 2 consumptiebonnen + soep + broodje. Kosten € 12,50
2.
Tijdstip tussen 19.30 - 23.30 uur inclusief 2 consumptiebonnen. Kosten € 7,50
Bezichtiging: Op 28 jan. voor zuidwest, 29 jan voor noordoost en 30 jan voor zuidoost om 19:45 uur, die start in de
Van Dedemkerk . Ook anderen , die op de data van de wijk waarin zij wonen niet kunnen, maar wel belangstelling

hebben zijn van harte welkom bij een andere wijk. We horen wat over de historie van het gebouw en wat er in de
kerk staat of hangt.
Graag wel van te voren aanmelden zie daarvoor de samenspraak of lenynijboer@gmail.com of Tel. 616051
Doopouders 2013: Vrijdag 24 januari komen de ouders van kinderen , die in het jaar 2013 gedoopt zijn
gezamenlijk bij elkaar vanaf 20.00 uur in De Antenne. We kijken terug op de doop en vooruit naar de toekomst.

GEMEENTE RONDOM DE ANTENNE
Collecteopbrengst: 12 jan. Plaatselijk Kerkelijk Werk/Kerkmuziek € 491,-- , Kerk & Samenleving/ Zending €
339,--Plaatselijk Kerkelijk Werk/ Taizé € 53,-GEMEENTE RONDOM DE VAN DEDEMKERK
Collecteopbrengst: 5 jan. Plaatselijk Kerkelijk Werk € 205,35, 12 jan. Plaatselijk Kerkelijk Werk € 49,90
Doopzitting: Op zondag 2 februari hoopt ds.J.van Dijk in de Van Dedemkerk voor te gaan in een dienst waarin de
H.Doop kan worden bediend. Komende donderdag wordt hiervoor met de doopouders de doopzitting gehouden in
zaal 2 van de Fontein. Deze doopzitting is van 20.00 - max.22.00 uur.

