Zondag 22 januari 2012

Terugkom-avond doopouders. Op maandag 23 januari 2012 vanaf 20.00 uur in De Fontein nodigen we alle ouders,
die hun kind(eren) in het jaar 2009, 2010 en 2011 in De Antenne of de Van Dedemkerk hebben laten dopen, van
harte uit om ervaringen, keuzes, vragen etc. naar aanleiding van de doop en de christelijke opvoeding met elkaar te
delen. Graag een foto van de doop en een recente foto van de dopeling meenemen. In verband met de organisatie
willen we graag weten wie er komen. Willen jullie dit doorgeven aan een van de predikanten via mail of telefoon?
Catechisatie 16+ maandag. Maandag 23 januari voor 16+ om 19.00 uur in zaal 2 van De Fontein o.l.v. ds. J. van
Dijk.
Catechisatie 16+ dinsdag. Dinsdag 24 januari komen we bijeen om 19.00 uur in de pastorie aan de Hoofdvaart 5.
Diaconie. Het gezamenlijk eten is de volgende keer op vrijdag 27 januari in De Antenne. Om 18.00 uur bent u van
harte welkom. Als u zich nog wilt opgeven, dan kan dat tot woensdag 25 januari bij Nellie Hilberink, tel. 614844.
Kosten: € 3,00.
Sirkelslag. Wie doet er mee met Sirkelslag? Een spel wat in heel Nederland tegelijkertijd door honderden jongeren
wordt gespeeld. Groep 7 en 8 op vrijdag 27 januari en 12-16 jarigen op vrijdag 3 februari van 19.15-21.30 uur in
Het Kruispunt. Opgeven kan bij Janneke van der Kolk: kolk.vd.r@hetnet.nl of bij Marita Nijhuis:
mga.nijhuis@planet.nl. Commissie Kerk en Jeugd en het Jeugdteam.
Basiscatechese. Hallo jongens en meisjes van groep 7 en 8. Zondag 29 januari is er weer basiscatechese. Deze
ochtend in De Fontein. We beginnen net als de kerkdienst om 9.30 uur. Het zou geweldig zijn als jij er ook bent en
ben je nog nooit geweest, dan ben je ook van harte welkom! Tot ziens op 29 januari in De Fontein. Groetjes Erna,
Carlein, Anja en Alice. Voor info: a.p.visscher@home.nl of tel. 617339.
Jeugddienst 5 februari 2012. Wat kies jij? Aap of schaap? Volgens de evolutietheorie was er ooit een dier waar niet
alleen apen, maar ook mensen uit zijn ontstaan. Dus de mens is te vergelijken met een aap? In de Bijbel worden we
vaak vergeleken met schapen. Maar wat staat daar dan precies over ons? Zijn we echt een soort apen of heeft God
ons als speciale mensen geschapen? Hierover zal ds. Van Dijk het gaan hebben in de dienst. Ook gaan we liederen
zingen over onder andere de schepping en Gods grootheid. Gospelgroep Ichthus uit Nijverdal zal voor ons zingen.
De dienst wordt gehouden op zondag 5 februari in De Antenne, aanvang 19.00 uur.
Omzwerving in Zwolle voor de jeugd van 14 t/m 17 jaar. Wij (van de jeugddiaconie) willen graag met de jeugd van
14 t/m 17 jaar een omzwerving maken door Zwolle. De planning is dit te doen op vrijdag 17 februari a.s. De
bedoeling is dat wij ‘s avonds samen met de politie een tocht door de binnenstad van Zwolle maken. Op deze
manier willen wij jullie kennis laten maken met het nachtelijke leven. Niet alleen met de verlokkingen van de stad
in de nachtelijke uren maar ook met de maatschappelijke hulpverlening en opvang van kwetsbare groepen. Wij
vertrekken om 19.00 uur vanaf
De Antenne en zullen rond 23.00 uur weer terug zijn. Lijkt het je leuk om mee te gaan? Stuur dan een mailtje naar
één van de volgende adressen: Marcel Zuidema: marcel.zuidema@hetnet.nl, Wenny Schuurman:
wenaschuurman@home.nl,
Helma Aalderink: jenhaalderink@ziggo.nl.

De Antenne
Collecteopbrengst 15 januari 2012: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 247,00, Kerk & Samenleving/Diaconie € 180,93,
Taizé € 36,65.
Waarneming. Van 25 januari t/m 3 februari is ds. G. van Rheenen afwezig. Wanneer bijstand in pastoraat is
gewenst, kunt u contact opnemen met ds. G. Huiskamp, tel. 616557.
Verjaardagsvisite. Op donderdagmorgen 2 februari 2012 worden alle gemeenteleden in de leeftijd van 75 jaar of
ouder, die in de maanden oktober, november en december 2011 en januari 2012 jarig zijn geweest, van harte
welkom geheten op de jaarlijkse verjaardagsvisite in De Antenne. Uiteraard is uw partner, begeleider, sectieleider of
bezoekmedewerker ook van harte welkom. Als het goed is gegaan, hebt u daarvoor ook een persoonlijke
uitnodiging gehad. Hebt u die niet gehad, beschouwt u deze mededeling als uitnodiging. We hopen elkaar te
ontmoeten tussen 9.45 en 11.30 uur. Uiteraard zal er weer van alles uit de “oude doos” tevoorschijn worden
getoverd door Joop Moes en kunnen we genieten van een kopje koffie of thee met wat erbij en een borreltje of
glaasje fris tot slot. Ds. G. van Rheenen ds. G. Huiskamp.
Van Dedemkerk
Collecteopbrengst 15 januari 2012: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 343,23, Kerk & Samenleving/Diaconie € 252,94.
Groeigroep. Dinsdag 24 januari komt de Groeigroep bijeen om 20.00 uur in de Pastorie aan de Hoofdvaart.
Bijbelkring o.l.v. ds. J. van Meerveld. Donderdag 26 januari komen we bijeen in de grote zaal van De Fontein.
Om 9.45 uur staat de koffie klaar. We lezen samen Psalm 117, de kortste psalm.
Doopzitting. Op zondag 5 februari a.s. is er gelegenheid de Heilige Doop te bedienen. De doopzitting is op
donderdag 26 januari om 20.00 uur in zaal 2 van De Fontein. Beide ouders worden verwacht.
Vacatures kerkenraad. Binnen de kerkenraad zijn verschillende vacatures te verwachten en er zijn nog openstaande
vacatures. Graag willen wij u als gemeenteleden in de gelegenheid stellen om namen in te dienen voor mogelijke
kandidaten of u zelf als kandidaat beschikbaar te stellen. Deze namen kunt u doorgeven aan de scriba Rolien
Menzo, Moerheimstraat 31, e-mail: scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl.
Werkgroep Hongarije. Werkgroep Hongarije mag zich verheugen over het feit dat het steeds beter gaat met het
inzamelen van kleding. Niet alleen de kwaliteit neemt toe, maar ook de hoeveelheid. De werkgroep heeft de
beschikking over een vaste kern vrijwilligers die zich bezighoudt met het sorteren van alle ingezamelde goederen,
dit doen we (meestal) iedere laatste woensdag van de maand, van 8.30-11.45 uur. Tussendoor drinken we zeker ook
nog een lekkere kop koffie. Door de toename van de hoeveelheid ingezamelde goederen is de werkgroep op zoek
naar vrijwilligers die zo af en toe een keertje willen helpen. U hoeft echt niet elke maand te helpen. Bent u
geïnteresseerd? Neem dan contact op met Zwaan Zieleman, Rheezerend 50, tel. 614129.

