Zondag 25 januari 2015
Basiscatechese. Vandaag gaat de basiscatechese niet door i.v.m. Meet en Greet om 11.00 uur in De Antenne. Ook is er
geen kindernevendienst in de eerste ochtenddienst. Misschien zien we jullie bij Meet en Greet? De eerstvolgende
basiscatechese zal op zondag 22 februari zijn in De Antenne. Hartelijke groet, Erna, Anja, Astrid en Alice.
Info basiscatechese: Alice Visscher, tel. 617339 of 06-42825070, alicevisscher@kpnmail.nl.
Opbrengst gezamenlijke collecten: 18 januari 2015: Plaatselijk Kerkelijk Werk/Vieren/Jongerenwerk: € 757,57;
Kerk & Samenleving/Join4Energy-Energiestofwisselingsziekte: € 637,44.
16+ gespreksgroep. Maandag 26 januari komen we weer bij elkaar om 19.30 uur in De Antenne. We gaan het hebben over
de Koran en de Bijbel.
Afwezig. In verband met de nascholing Permanente Educatie is ds. Bart Breunesse dinsdag 27 januari afwezig. Indien nodig
kunt u/jij een beroep doen op de collega’s.
Huiskamertour Zuid Oost. Dinsdag 27 januari komen we om 20.00 uur bij elkaar bij de fam. Oosterom, Stegerensallee 73.
Heb je je nog niet opgegeven en past deze avond je, geef je dan even op bij Eric Halenbeek, familie.halenbeek@hotmail.com.
Brongroep. Op dinsdagavond 27 januari komen we weer bij elkaar om te praten over één van de gelijkenissen van Jezus.
We beginnen om 20.00 uur in de consistorie van de Van Dedemkerk.
Het gezamenlijk eten is de eerstvolgende keer op vrijdag 30 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 28 januari bij Nellie Hilberink, tel. 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Welkom!
Inloopochtend Ontslag en nu? Het overkomt in deze tijd helaas velen van ons: we krijgen ontslag! Hierdoor raken we vrijwel
allemaal, korter of langer, uit ons evenwicht en roept het ontslag heel veel emoties op. Voor sommigen werkt het goed om er
met anderen of juist met lotgenoten over te praten. Hiervoor bieden we graag de gelegenheid door een speciale
inloopochtend te organiseren voor mensen die ontslagen zijn. We delen elkaars zorgen. We delen ook elkaars ervaringen en
successen. Deze ochtend zal gehouden worden op woensdag 28 januari van 10.00-12.00 uur in De Antenne.
Loop vrijblijvend binnen, ds. Bart Breunesse en twee diakenen zullen u hartelijk ontvangen.
Groothuisbezoek Zuid West. Het nieuwe jaar wordt goed begonnen met een huiskamertoer. Op 28 januari, 4 februari,
5 februari, 10 februari (’s middags),16 februari en 19 februari zal er de gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten en in gesprek
te raken over ons geloof. U kunt zich opgeven bij Gerda Hofman, tel. 616814, Jan Eijlander, tel. 617178,
Lenie Boeijinga, tel. 612412, of ds. Karsten van Staveren, tel. 612425.
Gezamenlijke maaltijd op woensdag 28 januari 2015 voor de gemeenteleden van de gehele sectie Noord-West.
Beste mensen, denken jullie eraan om het opgavestrookje van onze uitnodiging in te leveren bij Jan Vastenavond,
Molstraat 15 of via de mail: jan.vastenavond@ziggo.nl? U mag het ook doorgeven aan de organisatie:
Diny Jurjens, tel. 616124, Gé Haasjes, tel. 613067, Berta Schalen, tel. 616622.
Bijbelkring. Donderdag 29 januari is de Bijbelkring o.l.v. ds. J. van Dijk vanaf 10.00 uur in De Fontein, zaal 1.
Informatieavond 'Periodiek Gift' / Taakgroep Beheer – College van Kerkrentmeesters De Antenne / Van Dedemkerk.
In De Samenspraak van december 2014 en januari 2015 is door de Taakgroep Beheer de 'Periodiek Gift' onder de aandacht
gebracht. Gezien de reacties en vragen naar aanleiding hiervan willen wij ter verduidelijking op donderdag 29 januari van
19.00-20.00 uur in De Fontein zaal 1, nog wat extra uitleg geven. Indien u hiervoor belangstelling heeft, dan bent u van harte
uitgenodigd. Opgave via: kerkrentmeesters.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl.
Rock Solid. Rock Solid is weer bezig. We gaan weer elke week op donderdagavond spelletjes doen, rare activiteiten en
gezelligheid hebben met elkaar van 19.45 uur tot ongeveer 20.45 uur in Het Kruispunt achter de Van Dedemkerk.
Oproep. Voor de aanstaande EigenwijzZdienst zijn we op zoek naar foto’s met betrekking tot het thema 'Happy'. Wat was uw
gelukkigste moment, of waar wordt u nou écht gelukkig van? Zoek er een foto bij, of maak desnoods ter plekke een leuke
selfie… Het kan ons niet gek en happy genoeg! Hoe meer foto’s we hebben, hoe beter het is, dus u mag er ook meerdere
sturen. U kunt de foto’s voor 1 februari sturen naar: jdcdedemsvaart@gmail.com. Hier kunt u ook terecht met vragen.
Sirkelslag Young. Vrijdag 6 februari is het weer zover! Sirkelslag Young met als thema 'Een wereld te winnen' wordt dan
gehouden voor iedereen tussen de 12 en 16 jaar. We beginnen om 19.15 uur en het duurt tot ongeveer 21.30 uur. De locatie
wordt later nog bekend gemaakt. Aanmelden kan bij Renate Pouls, renatepouls@gmail.com.
Kruimeldiensten 2.0. Geloven dat doen we samen! Zou je het leuk vinden om met je (klein)kind van ongeveer 0 tot 6 jaar,
een keer samen een half uurtje geloof te beleven met het luisteren naar bijbelverhalen, kinderliederen te zingen en samen te

bidden, dan kan dat. In 2015 zullen we weer kruimeldiensten organiseren in de Van Dedemkerk. We beginnen om 16.30 uur
met een korte viering, waarna we met oud en jong eventjes wat drinken in Het Kruispunt. De eerste dienst zal zijn op
zondag 15 februari.
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.
Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u, bij voorkeur digitaal, inleveren voor woensdag 18.00 uur bij René Grijsen, De Magnolia 42, tel. 613632,
of via e-mail op: pkn.nieuwsbrief@gmail.com. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt).

