Zonda 27 januari 2013
Kindercollecte: Collecteopbrengst 20-1: € 50,05, totaal: € 75,60
Belijdenisgroep: Op maandag 28 januari komen we o.l.v. ds. J. van Dijk om 20.00 uur weer bijeen in zaal 2 van de
Fontein.
Brongroep: Op dinsdag 29 januari om 19.30 uur komt de brongroep weer bij elkaar in de Fontein, zaal 2
Bijbelstudiekring: Donderdag 31 januari om 10.00 uur in ’t Kruispunt o.l.v. ds. J. van Dijk.
Catechisatie/Gespreksgroep 16+: Maandag 28 januari a.s. komen we weer bij elkaar om 19.00 uur in de Antenne.
Ben je nog niet geweest? Geen probleem, altijd welkom! We gaan o.a. aan de slag met het voorbereiden van de
jeugddienst van 12 mei. We zijn op zoek naar jongeren die een instrument bespelen.
Opendeurzangdienst: Vanavond is er een opendeurzangdienst in de van Dedemkerk. Voorganger is ds. P.E.G.
Wiekeraard uit Uelsen die als thema heeft gekozen: Rode draad. Ook is er medewerking van het Hervormd
Kerkkoor o.l.v. Marjanne Visscher en pianist Rien Schipper. We beginnen om 18.50 uur met het zingen van enkele
liederen. Ook u bent uitgenodigd voor deze dienst.
Huisbezoek Tour 2013 (voorheen “groothuisbezoek”): De uitnodigingen voor de Huisbezoek Tour 2013
zijn/worden in januari bij u/jou thuisbezorgd. Wilt u/wil jij graag een van de avonden bijwonen, geef uzelf/jezelf
dan zo snel mogelijk op. De eerste avonden starten binnenkort. Uitnodiging gemist? Opgave kan natuurlijk ook via
wijkouderling/sectieleid(st)er of bezoekmedewerk(st)er.
Sirkelslag 2013/KIDS 25 januari/YOUNG 1 februari: Sirkelslag is een spannend spel voor kinderen en tieners.
Je weet niet welke opdrachten uitgevoerd moeten worden, het enige dat je weet is dat duizenden kinderen en
jongeren op datzelfde tijdstip ook klaar zitten om de strijd aan te gaan tegen jouw groep. Voer zo snel en zo goed
mogelijk de opdrachten uit en wie weet wint jouw groep Sirkelslag 2013. Benieuwd? Bekijk: www.sirkelslag.nl.
Kom ook naar Sirkelslag in de Antenne! Sirkelslag KIDS: kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool, doelgroep
kerkelijke clubs, op vrijdag 25 januari 2013 om 19.15 uur. Sirkelslag YOUNG: jongeren van 12 t/m 16 jaar,
doelgroep kerkelijke clubs, op vrijdag 1 februari 2013 om 19.15 uur. Wil jij meedoen? Geef je dan snel op per email: kolk.vd.r@hetnet.nl. Je kunt je alleen of met meerdere aanmelden. Laat nog wel even weten aan welke
Sirkelslag je meedoet en met wie.
Basiscatechese: Hallo groep 7 en 8. Vandaag is er basiscatechese. We komen samen tijdens de ochtenddienst van
9.30 uur in de Antenne, in het bovenzaaltje, dus even de trap op! Van harte welkom, tijdens de zegen hopen we
weer terug te zijn in de kerk. Groetjes Anja en Alice. (Voor info: Alice Visscher, tel. 617339 of
a.p.visscher@home.nl).
Jeugddienst: Op zondag 3 februari om 19.00 uur is er weer een jeugddienst in de Antenne. Het thema van deze
dienst is “liefde is een werkwoord”. Liefde is God die van jou houdt, liefde is van jezelf houden, liefde is van
mensen om je heen houden en liefde is houden van God. Wat is er nou mooier dan de liefde? Liefde gaat verder dan
alleen een bepaald gevoel. Liefde is namelijk een keuze, een werkwoord! Liefde is doen! We gaan in de dienst de
liefde van allerlei kanten bekijken. We gaan dit op een interactieve manier doen. Geen lange preek, veel

beeldmateriaal, een sketch en mooie muziek. Ds. Breunesse zal de dienst leiden en Julia Nijhuis zal op de piano
spelen. We zien je graag op zondag 3 februari!
Van Dedemkerk
Collecteopbrengst 20-1: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 202,82 - Kerk en Samenleving/KiKa: € 180,76.
Heilige Doop: Op zondag 3 februari hopen we de Heilige Doop te bedienen aan Ramon Oscar Duiven,
Cavaljéstraat 2 en Fleur Hanna Klein Kranenburg, de Praam 74.
Extra gemeenteavond: Woensdag 30 januari is er om 20.00 uur in de van Dedemkerk (en dus NIET in de Fontein)
een extra gemeenteavond waarop we een eventueel te beroepen predikant kunnen ontmoeten. De koffie staat klaar
vanaf 19.45 uur.

De Antenne
Collecteopbrengst 20-1: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 528,83 - Kerk en Samenleving/KiKa: € 433,68.
Heilige Doop: Op zondag 3 februari hopen we in de morgendienst de Heilige Doop te kunnen bedienen aan: Keano
Floris van de Beld. Keano is op 12 november 2012 geboren en is de zoon van Marco en Mariolein, broertje van
Tristan en Isis, Oranjestraat 11 en Theresia Luna Steffie Post. Theresia is op 4 januari 2013 geboren en is de dochter
van Steffan en Mireille, zusje van Ashley, Danillo, Finn, Faylinn en Liam Post, de Magnolia 29.
Verjaardagsvisite: Op donderdagmorgen 7 februari 2013 worden alle gemeenteleden in de leeftijd van 75 jaar of
ouder, die in de maanden november, december 2012 en januari 2013 jarig zijn geweest van harte welkom geheten
op de jaarlijkse verjaardagsvisite in de Antenne. Vanzelfsprekend is uw partner of begeleider en sectieleider of
bezoekmedewerk(st)er ook van harte welkom. We hopen elkaar te ontmoeten tussen 9.45 en 11.30 uur. Joop Moes
hoopt ook weer aanwezig te zijn. Hij neemt ons met verhalen, anekdotes en ook filmmateriaal mee terug in de tijd.
Henk Omvlee en medewerkers zullen ons voorzien van een kopje koffie of thee met wat erbij en een borreltje of
glaasje fris tot slot. Hopelijk tot 7 februari!
Ds. B.G. Breunesse en ds. G.B. Huiskamp.

