Zondag 26 februari 2012
Toneel/ stuurgroep fondsenwerving. De toneel uitvoering vorig weekend gehouden door de oud Stukon leden is
een groot succes geworden. In het bijzonder de gezellige ontmoeting met elkaar. Daarbij heeft het ook een heel
mooi bedrag opgeleverd, namelijk 2565,44 Euro. Toneelgroep, hartelijk bedankt voor jullie inzet en voor het
opknappen van het podium dat er weer als nieuw uitziet! Wij zijn blij met jullie. En u als bezoeker van de avond(en)
ook hartelijk bedankt!
Namens de stuurgroep fondsenwerving.
40dagenboekje. Ook vandaag worden de 40dagenboekjes “Voor de Verandering” uitgedeeld bij de ingang aan die
gemeenteleden die de vorige week niet aanwezig konden zijn. Bewoners van Avondlicht en Buitengaats, die graag
een boekje willen hebben, kunnen contact opnemen met A. Kremer, tel. 613268. Het boekje kost maar € 1,20. ‘s
Zondags staan de groene spaarbusjes bij de ingang van de kerk en door de week kunt u betalen bij de koster.
DOEN!!
Basiscatechese groep 7-8. Hallo jongens en meisjes. Vandaag is er weer basiscatechese in De Antenne (GKC). We
beginnen net als de kerkdienst om 9.30 uur. Het zou geweldig zijn als jij er ook bent!! Zit je al in de kerk als je dit
leest, geen probleem, je bent van harte welkom. Groetjes Erna, Carlein, Anja en Alice. Info: a.p.visscher@home.nl
of 617339
Zangdienst. Vanavond is er een Zangdienst in de Van Dedemkerk om 19:00 uur. Er worden veel bekende liederen
gezongen, begeleid door Nico Aalberts op het orgel. "Loof de Heer" is het thema en ds. J. van Meerveld is de
predikant. 'Rejoice' uit Vroomshoop o.l.v. Margriet Lamberink zal voor en met ons zingen.
Campagne 2012. Voor de verandering, week 1. Wist u dat maar liefst een op de drie vluchtelingen die naar
Nederland komt jonger is dan achttien jaar? Deze kinderen zijn vaak gevlucht uit landen waar oorlog is. Eenmaal in
Nederland aangekomen, is hun leven nog steeds angstig en onzeker. Mogen ze blijven of moeten ze weer terug?
Eigenlijk leven deze kinderen een leven van een volwassene. Daar wil stichting De Vrolijkheid verandering in
brengen. Door leuke creatieve dingen met de kinderen te ondernemen, kunnen deze kinderen gewoon weer even
kind zijn. Door geld in het spaarbusje thuis van Kerk in Actie te doen steunt u mede dit project.
SOW Jeugddienst 4 maart. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Wie kent dit lied niet? Shaffy zingt dit
lied dat bestemd is voor een hele reeks mensen die op de één of andere wijze eenzaam, gefrustreerd of ongelukkig
zijn. Hij herinnert hen eraan dat ze ooit ‘samen zullen komen’ en adviseert hen in het leven te zingen, vechten,
huilen, bidden, lachen, werken en bewonderen. Maar ‘niet zonder ons’. Ds. Dekker uit Meppel zal ons, in de geest
van het lied van Ramses Shaffy, helpen met het zoeken naar antwoorden. Dit doen we aan de hand van een filmpje,
liederen en een gedicht. Luko Hans zal deze dienst muzikaal begeleiden De dienst wordt gehouden in ‘De Antenne’
aan de Wilhelminastraat, aanvang 19.00 uur.
Groothuisbezoek. Ter herinnering aan de opgave voor het groothuisbezoek: op donderdag 1 maart aanvang 20.00
uur bij de fam. Poortman, Oostwijk 39 voor de omgeving Oostwijk, Buurtweg , Verl. 16de Wijk ; op maandag 5
maart aanvang 20.00 uur bij de fam. Fix, Ommerkanaal 43 voor de omgeving Ommerkanaal. Aanmelden uiterlijk 2
dagen voor betreffen-de datum bij Lenie Boeijenga, tel. 06-28545175, email: lenieboeijenga@hotmail.com of bij
Bé Vrieling, tel. 615363.

Werkgroep Hongarije. Van 28 april t/m met 5 mei 2012 organiseert de Werkgroep Hongarije weer een bezoek aan
onze zustergemeente Kisoroszi. Opgeven kan tot 1 maart. Voor uitgebreide informatie, zie ‘De Samenspraak’ op
pagina 19.
Vakantie Bijbel Club. In de voorjaarsvakantie heeft de Vakantie Bijbel Club dit jaar voor de basisschool kinderen
een bijzonder programma. Op dinsdag 28 februari van 10.00-11.30 uur komt André Verhagen met zijn
Poppentheater voor de kinderen van groep 1 t/m 8. Woensdag 29 februari is er een gevarieerd programma: voor
groep 1 t/m 4 van 10.00-12.00 uur zingen, knutselen en een Bijbelverhaal en voor groep 5 t/m 8 is er een
dansworkshop. Woensdag is er voor de groepen 5 t/m 8 van 10.00-12.00 ook een sport en spel ochtend in de
gymzaal aan de Buizerdweg (gymspullen mee-nemen). Vanaf 11.15 uur zijn de ouders van harte welkom om te
kijken. Wil je woensdag alleen naar het sport en spel, dan kan je direct naar de gymzaal gaan. De rest van het VBCprogramma is in ‘De Antenne’ aan de Wilhelminastraat.
Voorjaarsmarkt. Zaterdag 12 mei houden we weer de bekende voorjaarsmarkt. U kunt de zelfgemaakte spulletjes,
speelgoed, tuingereedschap of kleine elektrische spullen inleveren op vrijdag 27 april tussen 18.00-21.00 uur, op
zaterdag 28 april tussen 09.00-12.00 of op donderdag 3 mei van 18.00-21.00 uur bij het Kruispunt. Voor vragen
en/of opmerkingen kunt u ons bellen: fam. Zwiers, tel 612401 of fam. Menzo, tel. 615193.
De
activiteiten commissie.
Catechisatie 16+. Dinsdagavond 28 februari is er geen catechisatie vanwege de schoolvakantie.
De Antenne
Collecte opbrengst 19 februari: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 156,- en K&S werelddiaconaat € 273,Heilige Doop. In de morgendienst van zondag 4 maart hopen we te kunnen dopen: Isis Jasmijn van de Beld,
geboren op 7 oktober 2010, dochter van Marco en Mariolein van de Beld, Oranjestraat 11 en Kyano Liam Stefano
Klaas Post, geboren op 15 december 2011, zoon van Steffan en Mireille Post, De Magnolia 29.
Van Dedemkerk
Collecte opbrengst 19 februari: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 200,09 en Diakonie € 176,15 ;
Avondmaalscollecte Avondlicht € 87.65.
Waarneming. Ds. J. van Dijk is t/m zondag 4 maart niet beschikbaar. Wanneer bijstand van een predikant gewenst
is, kan contact worden opgenomen met ds. J. van Meerveld.
Kerkelijk Bureau. Met ingang van 1 februari 2012 is het Kerkelijk Bureau van onze gemeente verhuisd naar de
bovenverdieping van De Fontein. Onze administrateur Wenny Schuurman houdt elke woensdagmorgen van 09.00
uur tot 12.00 uur zitting voor het afhalen van collectebonnen of voor vragen / opmerkingen. De adressering is
Hoofdvaart 7, 7701 JE Dedemsvaart. Het telefoonnummer is ook gewijzigd en is nu 0523-610 894.
Vacatures. Van de 12 vacatures voor ambtsdragers, zijn inmiddels voor 3 vacatures personen gevonden. Er zullen
de komende tijd nog veel personen bezocht worden. Misschien wordt u niet persoonlijk gevraagd, maar zijn ze in
het verleden wel geweest en heeft u nee gezegd, en voelt u zich nu wel geroepen? Schroom dan niet om u aan te
melden, bij de dominee of een van de kerkenraadsleden, om samen met ons dit mooie werk in Gods gemeente te
doen. U hoeft het niet alleen te doen: we zijn een team, binnen de kerkenraad kunt u een maatje/mentor krijgen en
er zijn ook cursussen voor alle ambten.

