Zondag 7 februari 2016
Van Dedem Marke: Deze zondag 7 februari wordt om 10.00 uur een Avondmaalsviering gehouden in De Meent.
Voorganger: Ds. M. Oostenbrink. Wees welkom.
Opbrengst gezamenlijke collecten: 31 januari voor 'Kerk en Samenleving' € 531,78 en PKW € 451,90
40 Dagenboekje: Ook vandaag worden bij de ingangen van de kerk de boekjes en spaardoosjes voor de 40 dagentijd
uitgedeeld. Tevens kunt u de vrijwillige bijdrage hiervoor in de daarvoor bestemde busjes doen. In de komende weken zullen
de busjes bij de ingang blijven staan, zodat u hier uw bijdrage in kunt doen. In de komende weken wordt u via de nieuwsbrief
en de beamer op de hoogte gehouden welk project van Kerk in Actie aan de beurt is.
Open kring: Op dinsdag 9 februari hopen we op de morgen en de avond weer bij elkaar te komen in de Open Kring.
Morgenbijeenkomst vanaf 9.30 uur, avondbijeenkomst vanaf 19.30 uur. Beide in De Antenne.
Concert Ellie & Rikkert: Het duurt nog even, maar op zondag 13 maart komen Ellie & Rikkert ’s middags naar De Antenne
met een programma van 70-90 minuten. Het begint rond 15.00 uur. Er is geen entree, wel een collecte. Noteer de datum al
vast!
Kleding inzamelen voor de Hongarije werkgroep: Steeds meer mensen stoppen hun gebruikte kleding in de containers,
die in het Kruispunt en in de Antenne kerk in de hal voor de opbergruimte staan. Daar zijn we ontzettend blij mee. De
containers worden regelmatig geleegd en naar de opslag gebracht. Ook mag er kleding rechtstreeks naar fam. Zieleman en
fam. van Leussen gebracht worden. Een aantal weken geleden is de ingezamelde kleding getransporteerd. Onze opslag is
nu zo goed als leeg. Heeft u nog kleding over? Help ons dan om de opslagruimte opnieuw te vullen zodat we onze
zustergemeente in Kisoroszi kunnen blijven ondersteunen.
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het maart nummer van De Samenspraak is zaterdag 13 februari om 17.00 uur.
S.v.p. uw kopij voorzien van uw naam en telefoonnummer, zodat we in geval van vragen contact met u kunnen opnemen. U
kunt uw kopij aanleveren per email via de.samenspraak@gmail.com. De tekst graag in een Word (97-2003) bestand in de
bijlage meesturen. U kunt de tekst ook in beide kerken in de daarvoor bestemde bus (De Antenne) of postvakje (Van
Dedemkerk) deponeren. Wilt u in de onderwerp regel de titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst moet worden
vermelden?
Taakgroep Jongeren: Hierbij nodigen wij, de Taakgroep Jongeren, alle jeugdwerkers en ouders uit. Er zal iemand van
YMCA Jeugdwerk komen om te bespreken: Wat maakt ,dat het tieners raakt…Donderdag 25 februari inloop vanaf half 8 start 20.00- half 10 einde met aansluitend hapje/sapje in het Kruispunt. Vind jij het ook lastig om goed aan te sluiten bij de
belevingswereld van tieners? Want weet jij wat hen bezig houdt en waarom ze doen zoals ze doen? Tijdens deze workshop
gaan we samen verkennen en actief aan de slag met wat hen bezig houdt en hoe je als volwassene hierop aan kunt sluiten
zodat je contact met hen ook echt contact wordt. Aanmelden: bij Diana Breukelman; j.breukelman@vodafonethuis.nl of 0523615510
Taizé: Op maandag 8 februari gaan we weer Taizéliederen oefenen voor de dienst van 21 februari. Heb je ook zin om mee te
zingen? Je bent van harte welkom in De Antenne. Onder leiding van Marjanne Visscher zingen we van 19.00 tot 20.00 uur de
liederen van de dienst. Wees welkom en zing met ons mee.
Yentil: Hoe was je dag? Met wie was jij vandaag in gesprek? Je buurman, je collega, je zus, je ...........Wij onderhouden vele
relaties. Bert Linde (de bekende columnist van de Dedemsvaartse Courant) zal zijn visie hierover geven. Ook wij proberen
samen een verrassend gesprek aan te gaan!!! Kom je ook?? Woensdag 10 februari om 20:00 uur in De Antenne.
Hongarije Werkgroep jongerenreis: Ben je tussen de 14 en 18 jaar en heb je van 30 april t/m 7 mei 2016 nog niks 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.

Samenleesbijbel: De plaatselijke Werkgroep Ned.Bijbel Genootschap en de Taakgroep Pastoraat organiseren op
woensdagavond 16 maart een kennismaking met en een workshop rond de Samenleesbijbel, die wordt gegeven door Mark
Koelewijn van het NBG. Ook alweer zo’n datum om alvast te reserveren!
Onder Schooltijd: Wo. 10 februari komen we o.l.v. ds.J.van Dijk vanaf 10.00 uur bij elkaar bij Thea Geertman, de Lisdodde
50.
Catechisatie 12 t/m15 jaar 19.00-19.45 uur: Woensdag 19.00 uur in de Antenne met ds.Breunesse, donderdag 19.00 uur in
de Fontein met ds.Van Staveren; donderdag 19.00 uur in de Antenne met ds.Van Dijk.
Huiskamertoer wijk Zuid West: Deze week op donderdagavond komen we weer bij elkaar. Heeft u interesse om aan te
sluiten in de komende weken, neemt u dan contact op met Gerda Hofman (0523-616814) of ds. Karsten van Staveren
Aswoensdag 10 februari 19:30 in de Antenne : Dit jaar willen we jong en oud uitnodigen om samen toe te leven naar
Pasen, door op Aswoensdag een kort avondgebed mee te maken en indien je dat wilt getekend te worden met een askruisje,
want jouw leven mag staan in het teken van het kruis van Christus. Op Aswoensdag en de veertig dagen, die volgen worden
we uitgedaagd om in Gods spiegel te kijken, te onderkennen dat we met regelmaat de aan ons door God toevertrouwde
dingen uit handen laten vallen. Wij zitten met de brokken. God dank is er dan Pasen: vergeving en heelmaking voor hen die,
geloven door een levende Heer.
Er is verwarring ontstaan over de plek waar we samen komen. In tegenstelling tot wat in De Samenspraak staat vermeld
komen we in de Antenne bij elkaar.
Bijbelkring ds. Karsten van Staveren: Een kring voor iedereen , die overdag tijd heeft. Met elkaar willen we openhartig van
gedachten wisselen over wat God ons door een geopende Bijbel heen wil zeggen. Zo willen we van elkaar leren en groeien in
onze levensweg met God. In het komende jaar gaan we het hebben over mensen zoals wij, die we in de bijbel tegen het lijf
lopen. Op 11 februari komen we bij elkaar in de consistorie van de Van Dedemkerk om 9:45.
Excursie Koning Willem III kazerne Apeldoorn: Dinsdagavond om 18.00 uur vertrekken we vanaf De Antenne met een
aantal mensen naar de kazerne om daar een rondleiding te krijgen over het hele terrein. We zullen bijzonder aandacht
besteden aan het nieuwe Stiltecentrum en het werk van de aalmoezenier Tim van Kesteren. Wilt u/ jij nog mee?? Dat kan
wanneer je je uiterlijk maandagochtend bij mij opgeeft en je identificatienummer doorgeeft van paspoort o.i.d.
dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl of 234818.
Huiskamertour Zuid Oost: Maandagavond 8 februari is er huiskamertour bij de fam. Niezink, Schubertstraat 19; 11 februari
zijn we de fam. Leemhuis, Cavaljéstraat 28. De avonden beginnen om 20.00 uur. Ook al heb je, je niet opgegeven, je bent
hartelijk welkom op deze mooie gespreksavonden.
Huwelijksinzegening: Vrijdag 26 februari a.s. trouwen Erik Kamp en Arina Bolt. De kerkelijke inzegening van het huwelijk is
om 14.15 uur in de Antenne. Zij wonen aan de Reuverswerf 14, 7701XS Dedemsvaart.

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.)

