Kerst 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 genoemd. De ochtenddienst van 3 januari is in De Antenne. In de Van
Dedemkerk is dan geen dienst.
Basiscatechese: Hallo jongens en meiden uit groep 7 en 8. Vandaag is er basiscatechese in De Antenne. Om 9.30 uur
beginnen we in het zaaltje boven, dus even de trap op! Zit je al in de kerk, dan ben je alsnog van harte welkom. Tot straks.
Groetjes Bernadien en Jolanda. Voor info: Alice Visscher, alicevisscher@kpnmail.nl of 617339. Let op: De volgende keer is
op 31 januari 2016 om 9.30 uur in De Antenne (i.p.v. de Van Dedemkerk).
Oliebollen/kniepertjesactie: In het laatste nummer van De Samenspraak zat het bestelformulier voor de
oliebollen/kniepertjes. U kunt uw formulier inleveren in de beide kerkgebouwen of per mail (p.v.kesteren@hetnet.nl). We
rekenen op veel bestellingen, zodat er straks weer een mooi bedrag kunnen overhandigen aan de stuurgroep Fondswerving.
Doet u mee?!
Eigenwijzzdienst - Choices, Chances en Changes: Je moet een keuze maken (Choice), om een kans te pakken (Chance) of
je leven zal nooit veranderen (Change). De drie C’s in het leven, daar gaan we het 3 januari tijdens de EigenWijzZ-dienst over
hebben. Samen met dominee J. Van Dijk en Joyfull Sound, willen wij er met jou een mooie dienst van maken! De dienst
begint om 19.00 uur in De Antenne, we zien je daar graag! Kunnen we elkaar direct de beste wensen voor het nieuwe jaar
toewensen!
Opbrengst kerstmarkt 12 december: Nadat we een aantal dagen met een groep vrijwilligers kniepertjes hebben gebakken,
en een aantal dames kerststukjes hebben gemaakt (het was weer heel gezellig!), hebben we op de kerstmarkt kerststukjes,
kniepertjes, arretjescake en 2e hands kerstspullen verkocht. De opbrengst was € 405,00. Alle bezoekers hartelijk bedankt! Dat
was ook weer een leuke dag, namens de stuurgroep fondsenwerving.
Kerstpakkettenactie 2015 - Bedankje: Zaterdag 19 december hebben de diaconieën van de kerken in Dedemsvaart
kerstpakketten gemaakt. Veel mensen hebben een bijdrage geleverd in de vorm van een financiële gift, het brengen van
levensmiddelen of door het maken en bezorgen van de pakketten. Dankzij een bijdrage van al deze mensen hebben we 212
pakketten kunnen maken en bezorgen bij mensen die wel een extraatje kunnen gebruiken. Hartelijk dank daarvoor.
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 Immanuëlkerk, 21 januari in de Geref. 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 voor 6
januari bij ds. Bart Breunesse.
Yentil 25 jarig bestaan: Yentil bestaat sinds januari 1991 en is ontstaan uit de Gereformeerde Kerk. Ons 25-jarig jubileum
willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom organiseren wij een reünie op woensdag 13 januari a.s. 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 via de mail: jeannettenoordegraaf@telfort.nl of telefoon, tel. 0523-676215.
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 (0523-235702/dswoutermoolhuizen@cgkdedemsvaart.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.

Gewijzigde aanleverdata nieuwsbrief 3 januari: De aanleverdatum voor kopij voor de nieuwsbrief van 3 januari is:
dinsdag 29 december 18.00 uur!

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.)

