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Zondag 28 december 2014
Opbrengst Gezamenlijke Collecten. 21 dec. 2014: K&S / Diaconie € 411,47 ; PKW € 393,97 ; een gift
van € 10,00 voor de fruitbakjes op dankdag; 5 okt. t/m 21 dec. kindercollecte voor het Pastor Thomas
Schoolfonds in India: € 193,87 .
Kerstmarkt 2014. De kerstmarkt van 12 en 13 december j.l. heeft met de verkoop van knieperties, 2e
hands kerstspullen en kerststukjes een bedrag van € 850,00 opgeleverd. Stuurgroep fondsenwerving.
Kopij voor de Nieuwsbrief. In verband met oud/nieuw en het tijdig drukken van de Nieuwsbrief, kunt u
de kopij inleveren uiterlijk op dinsdag 30 december tot 18.00 uur.
Anders Kerkendienst. Graag willen wij jullie weer uitnodigen voor de Anders Kerkendienst op 18 januari
in het nieuwe jaar! Het begint weer gezellig met een kopje koffie, thee of ranja om 10:00 uur waarna de
dienst om 10:30 uur begint. Graag tot dan!
Kerstpakkettenactie. Zaterdag 20 december hebben de diaconieën van de kerken in Dedemsvaart
kerstpakketten gemaakt. Veel mensen hebben een bijdrage geleverd in de vorm van een financiële gift,
het brengen van levensmiddelen of door het maken en bezorgen van de pakketten. Dankzij een bijdrage
van al deze mensen hebben we 204 pakketten kunnen maken voor en bezorgen bij mensen die wel een
extraatje kunnen gebruiken. Hartelijke dank daarvoor.
Koffiemorgen. Op 31 december zijn wij gesloten. Vanaf 7 januari 2015 ontvangen wij u het hele jaar
weer graag met koffie/thee en knieperties o.i.d. Wij wensen u fijne feestdagen. Trijny Kouwen.
De kerstcollecte en kindercollecte dit jaar zijn bestemd voor weeskinderen in Rwanda.
Kindercollecte tijdens de kerstdagen is voor: Kerk in Actie voert een campagne voor kinderen in de knel,
samen met kerkelijke gemeentes en donateurs. Dit jaar staat het werk van Mwana Ukundwa in Rwanda
voor weeskinderen centraal. Geef deze kerst een pleegouder cadeau. Papa’s sterke hand om vast te
pakken. Mama’s ogen die aandachtig naar je kijken als je iets vraagt. Onvoorwaardelijke steun waardoor
je als kind voelt dat je veilig bent. Een gevoel dat veel weeskinderen in Rwanda elke dag moeten
missen. Daarom willen we hun deze Kerst die steun teruggeven, zodat ze onbezorgd groot kunnen
worden. Doe mee en geef deze kerst een pleegouder cadeau. Met Kerst vieren we de geboorte van
Jezus. Hij groeide op in een gezin met zijn moeder Maria en Jozef die als een vader voor hem zorgde.
Jozef was zo een pleegvader van Jezus. Wij vinden dat alle kinderen een Jozef verdienen. Een vader- of
moederfiguur die hen steunt en ervoor zorgt dat kinderen echt kind kunnen zijn. Onze partner Mwana
Ukundwa zorgt ervoor dat kinderen in Rwanda een Jozef krijgen. En wij willen hen daar deze Kerst
samen met u bij steunen.
Huiskamertour. Sectie Noordoost 2 organiseert in de eerste maanden van 2015 een huiskamertour
(een moment van ontmoeting en gesprek in een huiskamer van gemeenteleden) op 20 januari, 28
januari, 10 februari en 18 februari ’s avonds en 5 februari en 3 maart ’s middags. Het thema luidt: Met
open armen… Opgave onder vermelding van naam, telefoonnummer, datum 1 e keus en 2e keus graag
voor 29 december bij Nora Rietberg: per email n.rietberg@kpnmail.nl of een briefje bezorgen op het
adres Moerheimstraat 30. Bellen kan ook: 06-13257190 of 0523-615730. U/jij hoort tijdig waar en
wanneer u/jij wordt verwacht.
Basiscatechese. Hallo jongens en meiden van groep 7&8. Vandaag is er weer basiscatechese tijdens
de dienst van 9.30 uur. Dit keer in De Antenne in het zaaltje boven, dus even de trap op. Zit je al in de

kerk en wil je nog graag naar de basis-catechese, geen probleem, je bent alsnog welkom. Met de zegen
zijn we weer in de kerk. Alvast een mededeling: op 25 januari gaat de basiscatechese niet door i.v.m.
Meet en Greet om 11.00 uur in De Antenne. Er is dan geen ochtenddienst in de Van Dedemkerk. Ook is
er geen kindernevendienst in de eerste ochtenddienst van De Antenne. Misschien zien we jullie bij Meet
en Greet?? De eerst volgende basiscatechese zal op 22 februari zijn in De Antenne. Hartelijke groet,
Alice en Anja. (Voor info basiscatechese Alice Visscher 617339, 0642825070 alicevisscher@kpnmail.nl)
Workshops ‘ontmoet elkaar eens anders’. We zijn er weer in geslaagd 5 mooie workshops te
organiseren in het voorjaar van 2015. Als jij dat ook vindt, geef je dan op. Opgeven kan bij Johannes
Ballast, tel. nr. 615451, email johannesballast@home.nl of bij Martha Prins, tel. nr. 616205, email
martha.prins@live.nl De workshops zijn ‘Decoratieve hocker van hout maken’ met vervolg een ‘kussen
voor de hocker’ in januari. ‘Pech onderweg’ laatste 2 weken februari. ‘Krans met jute roosjes’ in maart en
‘Wandelen’ in april. Deelname aan de workshops is een mooie gelegenheid om elkaar eens anders te
ontmoeten. De deelname is niet gratis maar een deel is voor onkosten materiaal en een deel voor het
Pastor Thomas Schoolfonds India. Voor informatie liggen er weer workshopboekjes in de hal van De
Antenne en De Fontein en je kunt het nalezen op de website www.pkn-dedemsvaart.nl .
Kerkelijk Bureau van Dedemkerk. Het Kerkelijk bureau is woensdag 31 december “Oudejaarsdag”
gesloten.
Nieuwjaarswandeling. We zijn pelgrims en dat bevalt ons goed. In ieder geval leek het er vorig jaar op
toen wij met 50 mensen een Nieuwjaarswandeling deden. Ook dit jaar willen we er ons weer aan wagen.
De wandeling zelf zal ongeveer 5 km zijn, zodat jong en oud er plezier aan kunnen beleven. De
voorlopige datum is zaterdag 10 januari in de middag. We vertrekken om 14.00 uur vanaf de Fontein. Als
iedereen wat meeneemt om te eten kunnen we de wandeling afsluiten met een gezamenlijk avondeten.
Aanmelden kan bij ds. Karsten van Staveren.
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.

