Zondag 24 februari 2013
Basiscatechese: Hallo groep 7 en 8, Voor jullie is er vandaag basiscatechese. We komen samen tijdens de
ochtenddienst van 9:30 in de Fontein, naast de Van Dedemkerk. Je kan naar binnen aan de zijkant. Van harte
welkom, tijdens de zegen hopen we weer terug te zijn in de kerk. Ben je al in de kerk geen probleem, dan mag
alsnog komen! Groetjes Erna en Astrid (Voor info Alice Visscher 617339 of a.p.visscher@home.nl )
40 dagenboekjes: De opbrengst van de boekjes is tot nu toe € 280,50. Er liggen nog een aantal boekjes bij de
ingangen van beide kerken, neem er gerust één mee! Het boekje kost €1,20 (vrijwillige bijdrage). U hebt wel een
boekje, maar nog niet betaald? Dat kan nog de hele 40 dagentijd, de busjes staan bij de ingangen van de kerk.
Campagne “Nieuw Leven”, week 2.
Nogal wat gedetineerden ontdekken tijdens gevangeniskerkdiensten dat een nieuw leven ook voor hen is
weggelegd. Ze krijgen hoop en perspectief. Maar eenmaal vrij? Dan vinden ze maar moeilijk aansluiting in kerk en
samenleving. Exodus Nederland en Kerken met Stip helpen ex-gedetineerden bij het vinden van een zinvolle plek.
Echt vrij zijn na het uitzitten van een gevangenisstraf: het summum van nieuw leven! Door thuis geld in het
spaardoosje te doen, steunt u ook dit project.
Brongroep: Dinsdagavond 26 febr. 19.30 uur Brongroep in De Fontein, zaal 2
Anders Kerken: Zondag 10 maart is het weer zover, een Anders Kerken dienst met het thema "Wat zou JIJ
doen...?"
De dienst zal gehouden worden in de "Antenne" met als voorganger ds. Dorgelo en begint om 10.30 uur. Vanaf 10
uur is er gelegenheid voor koffie, thee en fris. Zoals gebruikelijk is er weer oppasdienst aanwezig en is er
kindernevendienst voor groep 1 t/m 6. Jong, oud en alles daar tussenin zijn weer van harte welkom!
Catechisatie/ gespreksgroep 16+: We komen weer bij elkaar op maandag 25 februari om 19.00 uur in de Antenne.
Iedere jongere boven de 16 is welkom! Er kan nog meer bij!!!!!
Jeugddienst: Zondag 3 maart houden wij in de dienst de ‘Samen Op Weg-spelen’. Het Olympisch vuur is
inmiddels onderweg van Athene naar de Antenne. Onze coach is ds. Gerrit Huiskamp, we worden naar de
overwinning gezongen door Joyful Sound uit Kampen. Dus blijf niet weg, maar kom! Deze Jeugddienst begint om
19.00 uur, na de dienst is er nog gelegenheid voor het drinken van koffie, thee of een borrel.
Toerustingmiddag: Hervormde Vrouwendienst (H.V.D.) nodigt belangstellenden en medewerkers uit voor een
toerustingmiddag op maandag 4 maart van 14.00 – 16.30 uur in de “Fontein”.
Froukje van Laan: Stichting Chr. Jeugdzorg komt spreken over: echtscheiding van kinderen.
Hierdoor verstoord contact met de (klein)kinderen.
Hoe hier mee om te gaan?
Doelgroep: grootouders. Heel graag hopen we u op deze middag te zien.
GEMEENTE RONDOM DE VAN DEDEMKERK:
Collecteopbrengst 17-02: Kerk en Samenleving / Werelddiaconaat € 195,17
Beroepingswerk: De kerkenraad van de Hervormde Gemeente kan u verheugd mededelen, dat ds. Karsten van
Staveren het op hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen. Wij zijn dankbaar voor deze beslissing.

GEMEENTE RONDOM DE ANTENNE:
Collecteopbrengst 17-02: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 196,96,.- Kerk en Samenleving € 329,96
Toelichting op de liturgische schikking: Het thema van deze zondag is: Kwaad met goed vergelden, de kleur is
paars
David is op de vlucht voor Saul. Hoewel David op een gegeven moment de kans krijgt Saul te doden doet hij dit
niet. Hij vergrijpt zich niet aan de macht, snijdt alleen een slip van Saul’s mantel af. Saul is diep ontroerd wanneer
hij beseft dat David zijn leven gespaard heeft. Op de tafel ligt een purperen doek als verwijzing naar de mantel van
Saul.
Afscheid Henk Omvlee: Op 22 maart a.s. neemt Henk Omvlee afscheid als koster van de Gereformeerde
gemeente. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Aanvang 20.00 uur in “De Antenne”.
Kerkenraad: Verheugd deelt de kerkenraad u mee dat Anneke Lei de vacature voor ouderling Avondlicht invult.
Omdat Anneke reeds ouderling is, kan zij meteen beginnen in haar nieuwe functie. Anneke zal tot mei ook
werkzaam blijven in haar oorspronkelijke wijk.

