Zondag 22 februari, eerste zondag van de veertigdagentijd
Opbrengst gezamenlijke collecten: 15-2: Kerk & Samenleving/Werelddiaconaat: € 593,95; Plaatselijk Kerkelijk Werk:
€ 411,57
Waarneming: Van 16 februari t/m 1 maart is ds. J. Van Dijk niet beschikbaar. Collega’s nemen waar indien pastorale bijstand
is gewenst.
Waarneming: Van 19 t/m 26 februari zal ds. Karsten van Staveren elders vertoeven. Indien u dringend pastorale
ondersteuning nodig heeft kunt u zich in deze periode wenden tot de aanwezige predikanten.
Heilige Doop: In de morgendienst in De Antenne hopen we Feline Zweers en Femke Jansen te dopen. Feline is geboren op
22 oktober 2014 en woont met haar ouders Jan-Joost en Alet en zus Rosalin aan de Cavaljéstraat 33. Femke is geboren op 8
november 2014 en woont met haar ouders Marcel Jansen en Juul de Bruin aan De Aak 152.
Zangdienst: Vanavond zal er in de Van Dedemkerk om 19.00 uur een zangdienst zijn. Voorganger is ds. Bart Breunesse.
Medewerking wordt verleend door het Chr. Mannenkoor “Asaf”, o.l.v. Peter Bos. Koor- en samenzang worden door Ruth Pos
begeleid op het orgel. Woorden en liederen sluiten zoveel mogelijk aan op het thema van de dienst: “Open je handen”.
Wie heeft zin om de zondagse eredienst mee voor te bereiden? Lees de informatie in De Samenspraak of bel/mail me.
Ds. Gerrit Huiskamp, tel. 616557/06-51495446 of dsgbhuiskamp@pkn-dedemsvaart.nl.

Basiscatechese: Hallo groep 7 en 8, vandaag hopen we jullie te ontmoeten tijdens de basiscatechese (tijdens de dienst om
9.30 uur). Dit keer in De Antenne in het zaaltje boven, dus de trap op. Dit zal de laatste keer zijn voor groep 7, zij gaan weer
meedraaien t/m de zomervakantie met de kindernevendienst. In de tussentijd gaat groep 8 met de leiding zich voorbereiden
op de Overstapdienst van 28 juni 2015, hierin nemen zij afscheid van de kindernevendienst. Zit je al in de kerk als je dit leest:
geen probleem, je bent welkom. Tot zo! Groetjes Anja en Erna. Voor meer informatie: Alice Visscher, 617339 of
alicevisscher@kpnmail.nl.
Campagne Kerk in Actie “Open je handen”, week 1: Ieder jaar razen tropische stormen over Madagaskar. Huizen storten
in en gewassen spoelen weg, er vallen dan talloze slachtoffers. De kerk in Madagaskar helpt samen met de dorpshoofden,
o.a. Lehoto, bij het bouwen van huizen die wel blijven staan als het stormt. “Open je handen” en geef Lehoto en zijn
dorpsgenoten huizen die weer en wind doorstaan! Deze week kunt u het geld in het spaardoosje van “Kerk in Actie” doen,
waardoor u dit project steunt. Ook liggen er nog enkele boekjes bij de ingangen van beide kerken, en de spaarbusjes staan er
ook elke week!
Huiskamertour Zuid Oost: 25 februari is er op twee adressen gelijktijdig een huiskamertour bij de fam. Janssen,
Schubertstraat 15 en de fam. Nijhuis, Moerheimstraat 35. Wanneer u/jij ook nog mee wilt doen geef je dan even op bij Jeltje
Nijhuis: bhnijhuis@home.nl
Gezamenlijk eten: Het gezamenlijk eten is de eerstvolgende keer op vrijdag 27 februari a.s. 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 25 februari bij Nellie Hilberink, tel. 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00
per persoon. Wij zien u graag aan tafel!!
Bloemengroet in De Antenne: Met ingang van 1 maart zal één van de boeketten van de bloemengroet tijdens de
morgendienst in het liturgisch centrum in de kerkzaal staan. Na de dienst ’s morgens kan ook dit boeket worden bezorgd. Het
kaartje ligt al op de bloemenwagen, het boeket kan uit de kerkzaal worden meegenomen.
Workshops ‘ontmoet elkaar eens anders’: ‘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.
Verhuizen? Wij helpen! Vaak worden al overtollige meubels etc. ter beschikking gesteld voor de Fancy Fair. Als extra
service voor verhuizende mensen kunnen vrijwilligers ook de werkzaamheden doen om de woning weer kant en klaar op te
leveren aan de woningbouwvereniging of toekomstige koper. Denk hierbij aan: verwijderen vloerbedekking, gordijnen en
behang, gaten in muren dichtmaken. Uiteraard tegen een vooraf overeengekomen prijs of uurtarief. Dit bedrag gaat naar de
stuurgroep Fondsenwerving. Voor info kunt u contact opnemen met D. Olde, tel. 638569 of D. Starke, tel. 614568.

