Zondag 17 januari 2016
Opbrengst gezamenlijke collecten: 10 jan. Kerk&Samenleving / Zending € 377,95 PKW € 420,16
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 .
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. Vandaag 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.
Belijdenisgroep: Op maandagavond 18 januari hopen we als belijdenisgroep weer bij elkaar te komen in de Antenne. Vanaf
19.30 uur.
Team Noord-West: Op dinsdag 19 januari vergadert het wijkteam van wijk Noord-West in de Antenne. Aanvang van de
vergadering:19.30 uur.
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: Dinsdag 19 januari gaan we naar de Ulu Moskee in Zwolle. Wanneer je mee wilt, we vertrekken
om 19.15 uur bij de Antenne.
Gezamenlijk eten: Beste gemeenteleden van de gehele sectie Noord-West: Graag willen wij de uitnodiging voor het
“Gezamenlijk eten” op vrijdag 22 januari opnieuw onder de aandacht brengen. U kunt zich nog uiterlijk t/m dinsdag 19 januari
bij ons aanmelden. Geef daarbij op wat u gaat koken/maken voor 6 personen of dat u een financiële bijdrage wilt geven. Voor
een heerlijke soep en een kop koffie/thee wordt gezorgd! U kunt zich telefonisch aanmelden bij: Berta Schalen 616622, Gé
Haasjes 613067, Mieke Kollen 612223 of Gerry Leffers 620087.
Catechisatie 12 t/m15 jaar: Woensdag 20 januari 19.00 uur in de Antenne met ds. Breunesse, donderdag 21 januari 19.00
uur in de Fontein met ds. van Staveren; donderdag 21 januari 19.00 uur in de Antenne met ds. van Dijk. Wie geen
persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen, maar toch mee wil doen is van harte welkom!
Bijbelkring: De Bijbelkring rond Prediker komt o.l.v. ds. J.van Dijk donderdag om 10.00 uur bij elkaar in de Fontein. We lezen
Prediker 8.
Opendeur dienst: Op zondag 24 januari is weer de eerste Opendeur dienst van het nieuwe jaar om 19.00 uur in de Van
Dedemkerk. Vanaf 18.50 uur is er samenzang. Voorganger deze avond is ds. K. van Staveren en de muzikale invulling is dit
keer van het plaatselijk R.K. koor Con Amore o.l.v. Ronny Weijs. Ook in 2016 bent u welkom in onze diensten.
Stille Week: Onlangs zijn we begonnen met de voorbereiding op de Stille Week: Drie vespers, Witte Donderdag, Goede
Vrijdag en Stille Zaterdag. De bijeenkomsten zijn inspirerend, doordat we gaandeweg allerlei thema’s met elkaar bespreken
en delen. Dat schept een grote verbondenheid. We zouden vanuit de Van Dedemkerk graag 1 of 2 mensen in onze kring
verwelkomen om met ons mee te denken. We komen maandag 25 januari om 14.00 uur weer bij elkaar in de Antenne.
Meedenken en –doen? Neem dan contact op met ds.J.van Dijk.
Vandaar: Een oproep voor de mensen die een zendingsbusje in huis hebben en het blad Vandaar bezorgen. Op dinsdag 26
januari a.s. worden de busjes weer geleegd. U/jij bent van harte welkom in De Antenne tussen 19.30 uur en 20.30 uur. Graag
tot ziens in zaal 6 (het zgn. herdershok). Mocht u/jij verhinderd zijn, dan graag even contact opnemen met Diny Petter, de Aak
63, telef. 614758.
Verjaardagsvisite 75+ in De Fontein: De jarigen, die in november en december in de hervormde gemeente 75 jaar en ouder
zijn geworden, waren persoonlijk uitgenodigd op afgelopen woensdag 6 januari. Vanwege de weersomstandigheden waren er
drie dappere gemeenteleden. IJs en weder dienende wordt deze verjaardagsvisite nu gehouden op woensdag 27 januari om
10.00 uur in de Fontein. Er worden geen persoonlijke uitnodigingen meer verstuurd, dus geef het aan elkaar door.

Verjaardagsvisite 75+ in De Antenne: Op donderdag 28 januari wordt weer de verjaardagsvisite in de Antenne gehouden
voor mensen die 75 jaar of ouder zijn en die in november of december 2015 jarig zijn geweest. Vanzelfsprekend is uw partner
of begeleider en sectieleider of bezoekmedewerker ook van harte welkom We hopen elkaar te ontmoeten tussen 9.45 en
11.30 uur.
Dit is wel een bijzondere verjaarsvisite. Het is namelijk de laatste verjaardagsvisite ‘oude stijl’. Het afgelopen jaar is met
overgrote meerderheid, zowel in de Fontein als in de Antenne, gestemd vóór het samengaan van de verjaardagsvisite
Fontein en Antenne, mits de groepen niet te groot worden. Vanaf de verjaardagen van januari 2016 gaat de verjaardagsvisite
dus verder samen, om en om in de gebouwen. Hopelijk tot 28 januari 2016! ds. Gerrit Huiskamp
Uitnodiging Huiskamer Tour 2016 sectie Noord-West 1 en 2: Het thema luidt: Lev hebben ..... Het zou fijn zijn als u ook (of
weer) meedoet aan deze ontmoeting met andere gemeenteleden. U kunt zich aanmelden onder vermelding van uw naam,
telefoonnummer, datum 1ste, en/of 2de keuze op een van de volgende datums: ‘s avonds van 20.00 - 22.00 uur op 3, 17 en
25 februari en 1 maart en ’s middags van 14.30 - 16.30 uur op 11 februari en 7 maart. S.v.p. tijdig aanmelden.
mail: jan.vastenavond@ziggo.nl, bellen kan ook: tel. 852175. U hoort waar en wanneer u wordt verwacht.
Meet & Greet – TOP-2000 dienst: 31 januari is het zo ver, dan houden we in Dedemsvaart de eerste TOP-2000 dienst met
alleen maar nummers (die we mee mogen zingen) uit de TOP-2000 lijst. De viering is in de Antenne en begint om 11.00 uur.
Excursie Koning Willem III-kazerne en stiltecentrum: We gaan een kijkje nemen in de wereld van de Koninklijke
Marechaussee. De eerste avond, 2 februari om 20.00 uur in de Antenne, zal ik over mijn ervaringen vertellen. De tweede
avond, 9 februari, gaan we naar de kazerne en zullen we o.a. met aalmoezenier Tim van Kesteren spreken, en bekijken we
het gebouw van de Dienst Geestelijke Verzorging met het stiltecentrum. Graag van tevoren opgeven tot uiterlijk 27 januari bij
ds. Bart Breunesse, tel. 234818 of dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl
Inloop werkzoekenden: Woensdag 3 februari is er weer inloop voor iedereen die op zoek is naar werk van 10.00-12.00 uur
in de Antenne. Samen delen we de ervaringen en helpen we elkaar met b.v. het maken van een CV.
Sirkelslag Young 2015: Vrijdag 5 februari gaan we de strijd om de Sirkelslag bokaal weer aan. In november had de groep
van Sirkelslag Kids een een hoge notering en hopelijk gaan we nu samen winnen! Sirkelslag Young is voor iedereen van 12
tot 16 jaar en start om 19.15 uur en is rond 21.30 uur uitgespeeld. Je weet niet welke opdrachten uitgevoerd moeten worden,
het enige dat je weet is dat duizenden jongeren op datzelfde tijdstip ook klaar zitten om de strijd aan te gaan tegen jouw
groep. Het vindt plaats in de Meule. Je kunt je aanmelden bij Diana Breukelman (j.breukelman@vdafonethuis.nl) of bij Renate
Pouls (renatepouls@gmail.com)

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.)

