Zondag 24 januari 2016
Opbrengst gezamenlijke collecten: 17 jan. Kerk&Samenleving / JOP € 267,22 PKW € 335.76
Ringleiding: De slechthorende gemeenteleden van de Van Dedemkerk zijn gewend om daar gebruik te maken van de
ringleiding.
In De Antenne is er echter een ander systeem in de vorm van kastjes. Deze kastjes zijn vóór de dienst verkrijgbaar bij de balie
van het Beamteam. Voor de eerste keren zijn leden van het beamteam of de koster behulpzaam bij het inschakelen enz. Na
de dienst moeten deze kastjes weer ingeleverd worden. Onze excuses dat we hier bij de eerste kerkdiensten in dit nieuwe
jaar, niet aan gedacht hebben. Taakgroep Beheer
Actie Kerkbalans: Op dit moment loopt de actie kerkbalans. Als het goed is hebben onze bezorgers bij alle gemeenteleden
de enveloppen met de formulieren bezorgd. We willen alle gemeenteleden oproepen om het formulier in te vullen en tijdig
klaar te leggen voor het ophalen. Maar vooral natuurlijk een oproep om een mooi bedrag in te vullen welke bijdraagt om
onze kerk in Dedemsvaart levensvatbaar en werkbaar te houden. Hebt u vragen of is er iets niet in orde, meld dit dan bij de
secretaris van de kerkrentmeesters van uw kerk. Taakgroep Beheer.
Huiskamertoer wijk Zuid West: Deze week beginnen we met onze huiskamertoer. Op maandag en dinsdagavond zullen de
eerste avonden zijn. 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
Voorbereidingsgroepje: Op maandagavond 25 januari komen we weer bij elkaar in de Antenne om de zondagmorgendienst
van 31 januari voor te bereiden. Vanaf 20:00 uur. De lezingen die aan de orde zijn, zijn: Jeremia 1:4-10 en Lucas 4:21-30.
Het is de vierde zondag na Epifanie. Wie mee wil doen is van harte welkom!
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. Wie geen persoonlijke uitnodiging
heeft ontvangen, maar toch mee wil doen is van harte welkom!
Open kring: Op dinsdag 26 jan. hopen we op de ochtend weer bij elkaar te komen in de Open Kring. Vanaf 9.45 uur in de
Antenne.
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 28 januari komen we bij elkaar in de consistorie van de van Dedemkerk om 9.45 uur.
Het gezamenlijk eten: is de eerstvolgende keer op vrijdag 29 januari a.s. in De Antenne. Hebt u zin om gezellig samen te
eten dan bent u vanaf 17.45 uur van harte welkom. Om 18.00 uur beginnen we met de maaltijd. Als u zich nog wilt opgeven,
dan kan dat tot woensdag 27 januari bij Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Wij
zien u graag aan tafel!!
Basiscatechese: Hallo jongens en meiden uit groep 7 en 8. Op zondag 31 januari is er basiscatechese in De Antenne. Om
9:30 beginnen we in het zaaltje boven, dus even de trap op!!. De basiscatechese is tijdens de eerste dienst en in tegenstelling
tot wat eerder op het schema stond is dit dus in De Antenne i.p.v. Van Dedemkerk. Dit omdat er vanaf januari gewisseld wordt
van gebouw. De basiscatechese wisselt daarin mee. Dus de data blijven hetzelfde, maar de plaats wordt gewisseld. Tot
straks. Groetjes Julia en Alida (Info: Alice visscheralicevisscher@kpnmail.nl of 617339
Stille Week: Onlangs zijn we begonnen met de voorbereiding op de Stille Week. 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.
Huiskamertour Wijk Zuid Oost: Dinsdagavond 26 januari 20.00 uur, fam. Leehuis, v. Barneveldstr. 18. Woensdagavond 27
januari 20.00 uur, fam. Poortman, Beethovenstraat 18. Opgeven bij Alie van Laar: jaapenalievanlaar@hotmail.com
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, tel. 614758.

Verjaardagsvisite 75+ in De Fontein: De jarigen, die in november en december in de hervormde gemeente 75 jaar en ouder
zijn geworden, zijn welkom op de verjaarsvisite 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
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
Inloopochtend Ontslag en nu? Woensdag 3 februari 2016: Het overkomt in deze tijd helaas velen van ons; we krijgen
ontslag! Hierdoor raken we vrijwel allemaal, korter of langer uit ons evenwicht en roept het ontslag heel veel emoties op. Voor
sommigen werkt het goed om er met anderen of juist met lotgenoten over te praten. Hiervoor bieden we graag de gelegenheid
door een speciale inloopochtend te organiseren voor mensen die ontslagen zijn. Deze ochtend zal gehouden worden op
woensdag 3 februari 2016 van 10.00 – 12.00 uur in de Antenne. Loop vrijblijvend bij ons binnen, Dominee Bart Breunesse en
twee diakenen zullen u hartelijk ontvangen.
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 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)
PLAMUREN IS PLAMUREN: ( TANTE BELLA’S BEAUTYSALON) Toneelstuk /Klucht in 3 bedrijven. Wordt opgevoerd :
vrijdag 5 Februari en zaterdag 6 februari om 20.00 uur in De Antenne. Het is een klucht met een waterval aan grappen. (de
spelers hebben allemaal een hoofd microfoon, dus alles is goed te verstaan). Voorverkoop maandagavond 1 februari om 19
.00 uur in De Antenne.
Volwassenen voorverkoop € 7,50. Incl. Koffie, aan de deur € 9,00 Kinderen t/m 12 jaar voorverkoop € 2,50. Incl. frisdrank,
aan de deur € 3,00 Indien u niet in de gelegenheid bent om de kaarten op maandag te komen halen, mag het ook in de loop
van de week bij Bert ten Brinke ( koster).
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.)

