Zondag 31 januari 2016
Opbrengst gezamenlijke collecten: 24 jan. Kerk&Samenleving €752.35 dit is incl. opendeur €144,48 en voor 'Een lach op
het gezicht van kinderen in Nederland' €575,38
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
Van Dedem Marke: Naast de weeksluiting op zaterdagavond (19.00 uur) wordt er zondag 7 februari om 10.00 uur een
avondmaalsviering gehouden in zaal De Meent. Allen welkom.
Geestelijk Verzorger: Onlangs is drs. A. ten Brinke uit Zwolle begonnen als Geestelijk Verzorger van de Baalderborggroep
en dan met name in Zorgcentrum Van Dedem Marke. In het kerkblad van maart 2016 zal hij zich aan ons voorstellen. We
wensen hem veel succes in zijn nieuwe baan.
Belijdenisgroep: Op maandag 1 februari a.s. hopen we als belijdenisgroep weer bij elkaar te komen. Vanaf 19:30 in De
Antenne.
Open kring: Op dinsdag 2 februari hopen we op de avond weer bij elkaar te komen in de Open Kring. Vanaf 19.30 uur in De
Antenne.
40 Dagenboekje: Vandaag en volgende week zondag worden bij de ingang van de kerk de 40 dagenboekjes en
spaardoosjes van de campagne “Zet een stap naar de ander” van Kerk in Actie uitgedeeld.
Het lied, gebed of de tekst op elke bladzijde is bedoeld om de vormen van vasten en vieren in de 40 dagentijd op weg naar
Pasen ondersteuning te geven. De kosten van het boekje zijn € 1,20 ( vrijwillige bijdrage). Deze bijdrage kunt u meteen na
ontvangst van het boekje in het spaarbusje doen. Uiteraard kan dit ook in de weken hierna, de busjes staan er iedere week.
Basiscatechese: Hallo jongens en meiden uit groep 7 en 8. Vandaag 31 januari is er basiscatechese in De Antenne. Om
9.30 uur 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. de 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 visscher alicevisscher@kpnmail.nl of 617339
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.
Verzoekplatenprogramma: Dinsdagmorgen 2 februari vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijks verzoekplatenprogramma
voor de luisteraars van kerktelefoon of internet. Het wordt deze keer gepresenteerd door Renske Bakker. Verzoekjes, zomaar
een groet of een felicitatie kunt u voor de volgende maand weer aanvragen bij Janny Prinsen, tel. 612644 of per e-mail bij de
koster: koster.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl
Huiskamertoer wijk Zuid West: Deze week zetten we onze huiskamertoer voort. Op dinsdagavond komen we 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.
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. Samen delen we de ervaringen en helpen
we elkaar met b.v. het maken van een CV. 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.

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!
Bijbelkring: Donderdag 4 februari lezen en bespreken we o.l.v. ds.J.van Dijk Prediker 9 vanaf 10.00 uur in de Fontein.
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 4 februari komen we om 20.00 uur samen in zaal 2 van de Fontein bij elkaar. Bij belangstelling kun u
contact opnemen met ds. Karsten van Staveren dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
PLAMUREN IS PLAMUREN: 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 hoofdmicrofoon, 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).
Dedemsvaart zingt: Op 6 februari organiseert de PZD weer een zangavond in de Van Dedemkerk aan de Hoofdvaart.
Medewerking wordt verleend door het Ommer Mannenkoor, het koperensemble van Jubal en door Annet Sieljes-Uythof (Alt)
en Ellen van Eijk-Uythof (Sopraan). De aanvang is om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. De toegang is vrij. Wel
wordt er aan het eind van deze zangavond een collecte gehouden. De opbrengst is voor het project van Kerk in Aktie
”Training Kerkelijke Werkers” in Noord Ghana. Dit project wordt door de Zending gesteund. De collecte wordt van harte bij u
aanbevolen aangezien wij de toegezegde bijdrage over 2015 nog niet gehaald hebben. Komt allen!!
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 tot 20 uur de
liederen van de dienst. Wees welkom en zing met ons mee.
Aswoensdag: Aswoensdag 10 februari 19.30 uur in de Van Dedemkerk: Dit jaar willen we jong en oud uitnodigen om samen
toe te leven na 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.
Stille Week: Fijn, dat er vanuit de Van Dedemkerk drie gemeenteleden onze commissie zijn komen versterken. De
voorbereiding is bijzonder, dat belooft wat voor de vieringen in de Stille Week.
Samenleesbijbel: De kennismaking met en een workshop rond de Samenleesbijbel is op woensdagavond 16 maart!!
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
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.)

