Van Dedemkerk
10.30 uur: Dienst in De Antenne

01 januari 2017
Nieuwjaarsdag

De Antenne

10.00 uur: Koffiedrinken
10.30 uur: ds. B.G. Breunesse
Liturgie: Ps. 8; Klein Gloria; Numeri 6: 22-27; Ps. 90a;
Lucas 2: 21; NLB 158a; NLB 418; Lied 501 (ELB)

Collecten: In de dienst: PKW
19.00 uur: Geen dienst

19.00 uur: Geen dienst

Kindercollecte: Stichting Mavuvu
Collecteopbrengst 25-12: K&S/Diaconie: € 316,39; PKW € 238,95 en van de kerstzangdienst € 638.87.
Meet & Greet: In de nieuwste Samenspraak staat voor zondag 8 januari om 11.00 uur een Meet & Greet dienst aangegeven.
Er is die zondag alleen om 9.30 uur een “gewone” dienst en dus niet ook om 11.00 uur een Meet & Greet.
Bijbelkring: Donderdag 5 januari komt de Bijbelkring rondom Openbaring o.l.v. ds. J. Van Dijk vanaf 10.00 uur bijeen in zaal 1
van De Fontein.
55+ Nieuwjaarsborrel en broodmaaltijd: In het nieuwe jaar hopen we elkaar weer te ontmoeten. U bent van harte welkom op
donderdag 5 januari om 17.00 uur in De Antenne. We brengen eerst samen een toast uit op het nieuwe jaar, daarna gebruiken
we een broodmaaltijd. Mocht u graag gehaald willen worden, bel dan tussen 12.00 en 13.00 uur met Tjerkje van de Meulen, tel.
613643.
Doel kindercollecte: De opbrengst van de kindercollecte van het 1e kwartaal 2017 is voor Stichting Mavuvu. Deze stichting is
opgericht om jongeren in Malawi een betere toekomst te bieden. Dit wil de stichting bereiken door het bieden van een
passende behandeling en begeleiding aan jongeren, met name gericht op verslavingsproblematiek. Mavuvu is krachtig vertaald
in het Chichewa (taal in Malawi). De stichting vindt het belangrijk dat de jongeren hun eigen kracht terug vinden en deze op
een positieve manier gaan inzetten.
Kerk & Israël: Ds. IJbo Buurma uit Zuidhorn vertelt over het leven en werk van de Frans-Russische kunstschilder Marc
Chagall en zijn kleurrijke en diepzinnige vormgeving van het Bijbelse verhaal. De Bijbel neemt in Chagalls leven een uiterst
belangrijke plaats in. Het thema: “Hij laat de kleuren dansen”. Donderdagavond 19 januari 2017 in De Fontein, aanvang 20.00
uur. Toegang is vrij, er wordt wel gecollecteerd. Commissie Kerk en Israël/PKN Dedemsvaart.
Aannemen beroep ds. Bart Breunesse: Per 6 december hebben de gereformeerde kerken van Gees en Zweeloo officieel
een beroep uitgebracht. Ik heb het beroep op 14 december jl. aangenomen.
Afwezigheid ds. Karsten van Staveren: Tot en met 4 januari zal ds. Karsten van Staveren niet voor het kerkenwerk
beschikbaar zijn. Zou u in deze periode dringende pastorale hulp nodig hebben, dan kunt u zich wenden tot één van de
collega’s.
Taizé: Op zondag 15 januari 2017 is er tijdens de avonddienst in De Antenne, een gebedsviering in de stijl en de sfeer van
Taizé. De viering is een meditatieve dienst waarin liederen, gebed en stilte centraal staan. Het thema van deze dienst is: ‘Maak
de weg vrij voor de Heer’. De kerk is open vanaf 18.30 uur en de viering begint om 19.00 uur. Wees welkom! Wil(t) jij/ u meer
informatie over Taizé in Frankrijk of Taizé in Dedemsvaart? Mail of bel dan naar het secretariaat van de werkgroep Taizé,
Marthilde Visscher, 0523-616815, taizededemsvaart@gmail.com.

Week van Gebed: Van 15-22 januari is er weer de Week van Gebed, een initiatief van de Raad van Kerken. De plaatselijke
kerken hopen dat u aan het begin van 2017 mee wilt bidden. U wordt hiervoor hartelijk uitgenodigd. Maandag: Brugkerk
Balkbrug; dinsdag: parochiecentrum St. Vitus; woensdag: De Antenne; donderdag: Immanuëlkerk. Deze bijeenkomsten
beginnen om 20.00 uur. Zaterdag, 19.00 uur Van Dedem Marke. Voor verdere info zie: De Samenspraak.
Ontruimen/ophalen: Voor het ontruimen van uw woning en het ophalen van uw overbodige spullen houdt de commissie
Fondsenwerving zich aanbevolen. U kunt hiervoor contact opnemen met Dick Olde, tel. 638569 of Dick Starke, tel. 614568.

Nieuwe bankrekeningnummers:
NL70FVLB0226122344 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w.
NL17FVLB0226122425 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. inzake Zending
NL73FVLB0226122387 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. inzake Evangelisatie
NL97FVLB0227073622 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. inzake Hongarije.
De oude bankrekeningnummers zijn niet meer bruikbaar!
Indien u een gift overmaakt, waar de commissies u heel dankbaar voor zijn, graag vermelden waarvoor het is bestemd. Dit
maakt het voor de penningmeesters makkelijker om de bijdrage juist te boeken en te besteden. Alvast bedankt, Taakgroep
K&S.

