Zondag 20 januari 2013
Anders Kerken. Zondag 20 januari is het weer zover, een Anders Kerkendienst met het thema "The voice of God".
Hoor jij de stem van God nog? De dienst zal gehouden worden in de Antenne met als voorganger ds. B.G.
Breunesse en begint om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur is er gelegenheid voor koffie, thee en fris. Zoals gebruikelijk is
er oppasdienst aanwezig en is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 6. Jong en oud zijn weer van harte welkom!
Gezamenlijk eten: Het gezamenlijke eten is de eerstvolgende keer op vrijdag 25 januari in de Antenne. Hebt u zin
om gezellig samen te eten dan bent u vanaf 17.45 uur van harte welkom. Om 18.00 uur beginnen we met de
maaltijd. Als u zich nog wilt opgeven dan kan dat tot woensdag 23 januari bij Nellie Hilbrink, tel. 614844. De
kosten zijn € 3,00 per persoon.
Belijdenisgroep: Op maandag 21 januari komen we o.l.v. ds. J. van Dijk om 20.00 uur weer bijeen in zaal 2 van de
Fontein.
Opbrengst Kindercollecte: Afgelopen periode (30 september t/m 30 december) hebben de kinderen in beide
kerken in de morgendiensten gespaard voor de Stichting “Omarm Afrika”. De stichting zet zich in voor kansarme
kinderen en gehandicapten in het noorden en armste deel van Ghana rondom de stad Tamale. Omarm Afrika bouwt
er een school voor (voorheen) straatkinderen, geeft jongeren een vervolgopleiding en analfabete meisjes een
naaiopleiding. Ook willen ze een aantal gehandicapte kinderen graag de kans geven op onderwijs. In deze periode
zijn ook de deurcollectes van 4 en 16 november bestemd geweest voor het kinderdoel. De totale opbrengst van de
kindercollecte kwam hierdoor op € 1995,35. Alle kinderen worden heel erg bedankt! Vanaf 1 januari t/m 31 maart
is de kindercollecte bestemd voor KiKa.
Huisbezoek Tour 2013 (voorheen “groothuisbezoek”): De uitnodigingen voor de Huisbezoek Tour 2013
zijn/worden in januari bij u/jou thuisbezorgd. Wilt u/wil jij graag een van de avonden bijwonen, geef uzelf/jezelf
dan zo snel mogelijk op. De eerste avonden starten binnenkort. Uitnodiging gemist? Opgave kan natuurlijk ook via
wijkouderling/sectieleid(st)er of bezoekmedewerk(st)er.
Sirkelslag 2013/KIDS 25 januari/YOUNG 1 februari: Sirkelslag is een spannend spel voor kinderen en tieners.
Je weet niet welke opdrachten uitgevoerd moeten worden, het enige dat je weet is dat duizenden kinderen en
jongeren op datzelfde tijdstip ook klaar zitten om de strijd aan te gaan tegen jouw groep. Voer zo snel en zo goed
mogelijk de opdrachten uit en wie weet wint jouw groep Sirkelslag 2013. Benieuwd? Bekijk: www.sirkelslag.nl.
Kom ook naar Sirkelslag in de Antenne! Sirkelslag KIDS: kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool, doelgroep
kerkelijke clubs, op vrijdag 25 januari 2013 om 19.15 uur. Sirkelslag YOUNG: jongeren van 12 t/m 16 jaar,
doelgroep kerkelijke clubs, op vrijdag 1 februari 2013 om 19.15 uur. Wil jij meedoen? Geef je dan snel op per email: kolk.vd.r@hetnet.nl. Je kunt je alleen of met meerdere aanmelden. Laat nog wel even weten aan welke
Sirkelslag je meedoet en met wie.
Basiscatechese: Hallo groep 7 en 8. Zondag 27 januari is er basiscatechese. We komen samen tijdens de
ochtenddienst van 9.30 uur in de Antenne, in het bovenzaaltje, dus even de trap op! Van harte welkom, tijdens de
zegen hopen we weer terug te zijn in de kerk. Groetjes Anja en Alice. (Voor info: Alice Visscher, tel. 617339 of
a.p.visscher@home.nl).
Opendeur-zangdienst: Op zondag 27 januari is er een Opendeurdienst in de van Dedemkerk. Voorganger is ds.
P.E.G. Wiekeraard uit Uelsen, die als thema heeft gekozen: Rode draad. Ook is er medewerking van het Hervormd
kerkkoor o.l.v. Marjanne Visscher. We beginnen om 18.50 uur met het zingen van enkele liederen. Ook u bent
uitgenodigd voor deze dienst.
Jeugddienst: Op zondag 3 februari om 19.00 uur is er weer een jeugddienst in de Antenne. Het thema van deze
dienst is “liefde is een werkwoord”. Liefde is God die van jou houdt, liefde is van jezelf houden, liefde is van
mensen om je heen houden en liefde is houden van God. Wat is er nou mooier dan de liefde? Liefde gaat verder dan
alleen een bepaald gevoel. Liefde is namelijk een keuze, een werkwoord! Liefde is doen! We gaan in de dienst de
liefde van allerlei kanten bekijken. We gaan dit op een interactieve manier doen. Geen lange preek, veel

beeldmateriaal, een sketch en mooie muziek. Ds. Breunesse zal de dienst leiden en Julia Nijhuis zal op de piano
spelen. We zien je graag op zondag 3 februari!
Van Dedemkerk:
Collecteopbrengst 13-1: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 239,80 - Kerk en Samenleving/Zending: € 215,71.
Doopzitting: Op donderdag 24 januari is er doopzitting voor de dienst op 3 februari waarin de Heilige Doop kan
worden bediend. Er zijn reeds twee dopelingen aangemeld. De ouders van de dopelingen worden om 20.00 uur
verwacht in zaal 2 van de Fontein (achteringang).
Uitnodiging gemeenteavond: Alle gemeenteleden zijn van harte welkom op de extra gemeenteavond op 30 januari
a.s. om 20.00 uur in de kerk (en niet zoals vermeld in de Samenspraak in de Fontein). De koffie staat klaar vanaf
19.45 uur. Deze extra gemeenteavond is in het kader van het beroepingswerk en ontmoeting met een eventueel te
beroepen predikant.
Bijbelstudiekring: Donderdag 24 januari om 9.45 uur komt de Bijbelstudiekring o.l.v. ds. Arends weer bij elkaar in
de Fontein. We gaan verder met Zefanja! Nieuwe leden welkom.
Invullen vacatures. Een aantal ouderlingen en diakenen heeft aangegeven aan het eind van dit seizoen te willen
stoppen. Verder gaat in verband met de komende federatie de structuur van de kerkenraad veranderen. Zodoende
komen er ouderlingen die zich specifiek met bepaalde taken gaan bezighouden. Wij willen graag dat alle plaatsen
ingevuld worden.
Wat zou het mooi zijn als wij een aantal spontane reacties binnen krijgen. U mag u zelf aanmelden, maar natuurlijk
ook iemand anders. Dit kan bij: scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl. Natuurlijk mag u ons ook bellen voor
informatie of een gesprekje. Voorzitter Ada Ruitenberg, tel. 615282 of scriba Rolien Menzo, tel. 613676. Horen wij
van u of van jou?
De Antenne:
Collecteopbrengst 13-1: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 398,00 – Kerk en Samenleving: € 257,00.
Stuurgroep Fondsenwerving: Met veel trots kan de stuurgroep u meedelen dat het jaar 2012 een bijzonder goed
jaar is geweest. Dit is voornamelijk te danken aan onze toneelgroep die in februari twee volle zalen wist te trekken.
De totale opbrengst (na aftrek van kosten) is € 16764,49. Applaus voor iedereen die hieraan een bijdrage heeft
geleverd. Tevens willen wij u meedelen dat de 9e Fancy Fair zal worden gehouden op zaterdag 24 augustus a.s. En
natuurlijk staat de ophaaldienst weer paraat om de goederen bij u te komen ophalen. Alleen een telefoontje naar
Dick Olde, tel. 638569 of Freek Lamberink, tel. 614668 of 06-50424196.

