Zondag 3 januari 2016
Wisseling ochtenddiensten: Vanaf 1 januari a.s. wisselen de ochtenddiensten maandelijks van
kerkgebouw. Als er een tweede ochtenddienst is, is deze meestal in hetzelfde gebouw. Er zijn echter
enkele uitzonderingen. De diensten staan in De Samenspraak, en worden op de nieuwsbrief en de
website genoemd.
Kindercollecte: Onbezorgd, vrolijk en vol vertrouwen. In Nederland leven veel kinderen die niet zo
kunnen zijn. Kinderen in asielzoekerscentra bijvoorbeeld. Ze lopen rond met grote zorgen. Stichting de
Vrolijkheid zorgt ervoor dat kinderen in Nederlandse AZC’s elke week een plek hebben waar ze even
onbezorgd kunnen spelen, knutselen of muziek maken. Zo’n plek is ook de kinderwinkel in Den Haag.
Hier zijn kinderen welkom uit gezinnen waar armoede en werkloosheid voor grote problemen zorgen. In
de Kinderwinkel kunnen ze even op adem komen. Daarom is het nieuwe doel: Een lach op het gezicht
van kinderen in Nederland.
Vacatures: In mei ontstaan een aantal vacatures voor ambtsdragers, diaconaal medewerkers,
sectieleiders, taak- en werkgroepleden. Wij vragen u mee te denken over de invulling hiervan. In de hal
van de Van Dedemkerk resp. De Antenne liggen lijsten waarop staat welke vacatures er zijn. Daarop
kunt u aangeven wie u geschikt acht voor de genoemde taken. U kunt de formulieren tot en met 17
januari 2016 deponeren in de (paarse) doos in de hal. U kunt ook namen, adressen en functies
doorgeven via scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl of scriba.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl .
Opbrengst gezamenlijke collecten: 13 dec. in de Van Dedem Marke: Kerk &Samenleving /
Werelddiaconaat (Oekraïense weeskinderen) € 36,62
20 dec. PKW € 441,68: kerstzangdienst € 486,74: Kerk&Samenleving / Diaconie € 410,41
24 dec. Kerstnachtdiensten € 1781,25
25/26 en 27 dec. PKW € 1266,55:
25 /26 dec. Kerk&Samenleving / Kinderen in de Knel (kwetsbare kinderen in Moldavië) € 616,95:
27 dec. Kerk&Samenleving / Diaconie € 308,48
Kindercollecte 25, 26 en 27 dec. Kerk&Samenleving (kwetsbare kinderen in Moldavië) € 97,44
Kindercollecte 4 okt. t/m 20 dec. Kerk&Samenleving / Stichting Anak-Anak Lombok Timur € 147,45
Belijdenisgroep: Maandagavond 4 januari hopen we als belijdenisgroep weer bij elkaar te komen in de
Antenne. We beginnen om 19:30 uur.
Verjaarsvisite 75+: De jarigen, die in november en december in de hervormde gemeente 75 jaar en
ouder zijn geworden, zijn persoonlijk uitgenodigd voor deze verjaarsvisite, die op woensdag 6 januari om
10.00 uur begint in de Fontein.
55+: Donderdag 7 januari a.s. hopen we met elkaar het glas te heffen op het nieuwe jaar. We beginnen
om 17.00 uur met een drankje en een hapje, en aansluitend is er een broodmaaltijd. Komt u weer
allemaal? voor vervoer kunt u (tussen 12-13.00 uur) bellen met mevr. Huizinga tel:613071.Tot
donderdag!
Nieuwjaarsvisite ‘Tabitha’: De nieuwjaarsvisite van ‘Tabitha’ is op donderdag 7 januari van 14.30-16.30
uur in De Fontein. Gasten zijn van harte welkom.
Bijbelkring: Op donderdagmorgen 7 januari komen we vanaf 10.00 uur weer bijeen in zaal 1 van de
Fontein. We lezen o.l.v. ds.J.van Dijk verder in Prediker 8.

Brongroep: De brongroep is een groep mensen van alle leeftijden die met elkaar in gesprek willen
raken over de bijbel. Als je de bijbel met elkaar leest is het telkens weer een verrassing dat je aan het
einde van een avond met iets nieuws naar huis gaat. Op donderdag 7 januari komen we om 20.00 uur
samen in zaal 2 van de Fontein bij elkaar. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met ds. Karsten van
Staveren dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
Yentil reünie: Wij bestaan sinds januari 1991 en zijn ontstaan uit de Gereformeerde kerk. Ons 25 jarig
jubileum willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom organiseren wij een reünie op woensdag13
januari vanaf 20.00 uur in de Antenne. Alle leden en oud-leden zijn van harte welkom om dit met ons te
vieren. De organisatie wil graag weten hoeveel mensen er komen, dus meld je aan bij het
volgende mailadres: jeannettenoordegraaf@telfort.nl
of tel.nr. 0523-676215.
Kruimeldienst 2.0: Geloven dat doen we samen! Zou je het leuk vinden om met je (klein)kind van
ongeveer 0 tot 6, een keer samen een halfuurtje bezig te zijn met het luisteren naar de verhalen van
God, kinderliederen te zingen en samen te bidden dan kan dat. Op zondag 17 januari komen we weer
bij om te luisteren naar het verhaal van Noach. Neem je Bob de Bouwer spullen mee. We beginnen om
16:30 in de van Dedemkerk, daarna is er voor jong en oud wat te drinken in het kruispunt.
Week van Gebed, samenwerkende kerken Dedemsvaart: We komen samen op 18 januari in de St.
Vitus, 19 januari in de Antenne, 20 januari in de Immanuel Kerk, 21 januari in de Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt Balkbrug, we sluiten de week af in de Van Dedem Marke op zaterdagavond. Alle avonden
beginnen om 20.00 uur, behalve zaterdagavond 19.00 uur.
Excursie moskee in Zwolle: We gaan op excursie naar de moskee in Zwolle. Ter voorbereiding is er op
12 januari a.s. om 20.00 uur een voorbereidingsgesprek in de Antenne, en op 19 januari gaan we naar
de moskee. Graag opgeven vóór 6 januari bij ds. Bart Breunesse.
Israëlreis: Van 7-17 maart 2016 ga ik met een groep enthousiaste mensen uit Dedemsvaart en Emmen
11 dagen op reis naar Israël. Er is nog ruimte voor maximaal 10 extra deelnemers. Als u interesse heeft
of graag extra informatie wilt, dan hoor ik dat graag! Hartelijke groet, Ds. Wouter Moolhuizen (0523235702 / dswoutermoolhuizen@cgkdedemsvaart.nl)
Hongarije Werkgroep jongerenreis: Ben je tussen de 14 en 18 jaar en heb je van 30 april t/m 7 mei
2016 nog nikst te doen? Heb je zin in een fantastische reis waar ontmoeting en (ont)spanning hand in
hand gaan! Dan zijn we op zoek naar jou. Onze groep gaat gave activiteiten doen samen met een
Hongaarse groep jongeren. De exacte invulling van de reis stellen we samen met je op. De kosten zullen
ongeveer 150 euro bedragen. We gaan allerlei acties en activiteiten organiseren om de kosten te
verlagen. Heb je belangstelling, wil je meer weten stuur dan een mailtje: werkgroephongarije@planet.nl
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.
Wekelijkse nieuwsbrief digitaal te ontvangen. U kunt de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen en dan
komt deze al op donderdagavond in uw mailbox. U kunt zich aanmelden via e-mail:
pkn.nieuwsbrief@gmail.com. Taakgroep Beheer.
Kopij voor de Nieuwsbrief, bij voorkeur digitaal, kunt u via e-mail pkn.nieuwsbrief@gmail.com
aanleveren vóór woensdag 18.00 uur
of schriftelijk bij René Grijsen, De Magnolia 42, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

