Zondag 29 december 2013
Kerstpakkettenactie: Zaterdag 21 december hebben de diaconieën van de gezamenlijke kerken in Dedemsvaart
kerstpakketten gemaakt. Veel mensen hebben een bijdrage geleverd in de vorm van een financiële gift, het geven
van levensmiddelen of door het maken en bezorgen van de pakketten. Dankzij een bijdrage van al deze mensen
hebben we 190 pakketten kunnen maken voor en bezorgen bij alleenstaanden en (eenouder)gezinnen die een
extraatje kunnen gebruiken. Hartelijk dank daarvoor.
Nieuwjaarswandeling: Het is mooi om samen het jaar goed te beginnen. Het leek ons daarom leuk om een
Nieuwjaarswandeling in Avereest te houden samen met jong en oud. Op zondag 19 januari verzamelen we ons bij
de van Dedemkerk om 14.00 uur. Aansluitend hebben wij een Amerikaanse fuif (iedereen neemt wat te eten mee).
Jullie kunnen je opgeven bij ds. Karsten van Staveren. Mijn kinderen gaan ook mee die van jou ook? Verdere
informatie volgt nog.
Caberet in de kerk: Zondagavond 5 januari is cabaretier Kees Versteeg te gast in de “EigenwijzZ dienst. Kees
beschouwt het levenslot en ziet dat mensen het heel verschillend getroffen hebben, er is pijn en moeite in het leven,
maar ieder mens verlangt naar geluk en vervulling. Dit zware thema weet hij op een humoristische, muzikale en
luchtige manier neer te zetten. Tijdens en voor de dienst worden er opnames gemaakt door het tv programma
‘gelovigen op twee’ van de EO. De voorstelling begint om 19.00 in “de Antenne” aan de Wilhelminastraat. Wees
allen welkom!!
Yentil: De eerstvolgende avond is 8 januari om 20 uur in De Antenne. We willen met elkaar en ds. Bart Breunesse
in gesprek gaan over ons geloof dichtbij en in de wereld om ons heen. Tot dan ! Janette en Geke
Sirkelslag Young 2014: Het is weer zover! Vrijdag 7 februari 2014 is Sirkelslag Young er weer voor de klassen 1
en 2. We maken er weer een hele gezellige avond van in De Antenne en hopen natuurlijk de Sirkelslag bokaal te
winnen!
Kijk op www.sirkelslag.nl voor meer informatie. Je bent welkom vanaf 19.15 uur en het duurt tot ongeveer 21.30
uur.
GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Kerkbladbezorgers: Let op as. vrijdag 3 januari liggen de kerkbladen weer klaar in het Kruispunt!!!!
Collecteopbrengst 15 december:
Plaatselijk Kerkelijk Werk € 171,48
Kerk en Samenleving/Diaconie €
GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Op zondag 5 januari hopen we Susan Anne Janine van ’t Zand te dopen. Susan is geboren op 15 september j.l. en is
de dochter van Mark en Jorien van ’t Zand en zusje van Huub, en ze wonen Hoofdvaart 19.
Collecteopbrengst 15 december:
Plaatselijk Kerkelijk Werk/Onderhoud € 222,11
Kerk en Samenleving/Diaconie € 156,30

