Zondag 1 maart 2015, 3e zondag van de 40dagentijd
Opbrengst gezamenlijke collecten 22-02: Kerk & Samenleving / Diaconie € 510,12; Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 689.48 dit
is incl. € 339.58 van de Opendeur dienst.
Vandaar Antenne: Voor de verspreiders van het blad Vandaar, de bladen liggen de op de tafel in de hal.
Kerkbalans De Antenne: In de Samenspraak van maart staat de opbrengst van de Kerkbalans voor De Antenne vermeld.
Zoals daar al aangegeven moesten er nog een aantal formulieren binnenkomen. Na zorgvuldige tellingen en alles
meegenomen, komt het eindresultaat voor De Antenne op een bedrag van € 215.528,- . Dus toch nog ruim € 8.000,- meer
dan eerder aangegeven. Ondanks dat we de begroting niet hebben gehaald, zijn we toch blij met dit resultaat. Alle
gemeenteleden van De Antenne nogmaals bedankt ! College van Kerkrentmeesters.
De Samenspraak nieuwe bezorging: Afgelopen week is De Samenspraak voor het eerst verspreid volgens de nieuwe
looplijsten. Het was een heel uitgebreid en zorgvuldig werk. Wij hebben onze uiterste best gedaan om alles zo goed mogelijk
in te vullen en wij hopen dat iedereen De Samenspraak heeft ontvangen. Mocht dat niet het geval zijn, dus als u voorheen wel
De Samenspraak ontving en deze afgelopen week niet hebt ontvangen of, mocht u van iemand horen/weten dat ze De
Samenspraak niet hebben ontvangen, dan willen we dat uiteraard graag weten. U mag het telefonisch doorgeven 610894 of
per mail kerkelijkbureau.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl. Wij zorgen er dan voor dat u zo spoedig mogelijk De
Samenspraak ontvangt.
Waarneming: Van 16 februari t/m 1 maart is ds. J. Van Dijk niet beschikbaar. Collega’s nemen waar indien pastorale bijstand
is gewenst.
Voorjaarsmarkt 2015: In het artikel over de Voorjaarsmarkt op zaterdag 9 mei 2015 in De Samenspraak van maart, staat het
telefoonnummer van de fam. Vogelzang onjuist vermeld, dit moet zijn 615348.
Bloemengroet in De Antenne: Met ingang van 1 maart zal één van de boeketten van de bloemengroet tijdens de
morgendienst in het liturgisch centrum in de kerkzaal staan. Na de dienst ’s morgens kan ook dit boeket worden bezorgd. Het
kaartje ligt al op de bloemenwagen, het boeket kan uit de kerkzaal worden meegenomen.
Campagne Kerk in Actie “Open je handen”, week 2: Steun zoeken in de Bijbel. In de rijke Golfstaten werken miljoenen
gastarbeiders voor een schamel loon. Ze weten nauwelijks te overleven. Veel van hen zijn christen en zoeken steun in de
plaatselijke kerken. Dankzij een Bijbelvertelmethode van het Bijbelgenootschap worden de ongeletterde gastarbeiders vaak
bemoedigd met een goed verteld Bijbelverhaal. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap nog 80 voorgangers en gemeenteleden
trainen in deze methode. “Open je handen” en geef deze medechristenen de mogelijkheid om Gods woord te vertellen door
deze week geld in het spaardoosje te doen!
Verzoekplatenprogramma. Dinsdagmorgen a.s. vanaf 10.30 uur kunt u luisteren naar een programma voor de luisteraars
van de Kerkomroep en de Kerktelefoon. Het wordt deze keer gepresenteerd door Ben Harms.
Verzoekjes of felicitaties voor de volgende uitzending op 7 april 2015 kunt u weer aanvragen bij Janny Prinsen, Hoofdvaart 5a
in Dedemsvaart. Dit kan schriftelijk, maar ook digitaal via aartprinsen@hotmail.com of per telefoon: 0523-612644.
Ontmoetingsgroep: We komen maandag 2 maart vanaf 20.15 uur bij elkaar in zaal 2 van de Fontein.
Open kring: Op dinsdag 3 maart komen we weer bij elkaar in de Open Kring in de Antenne. De morgenbijeenkomst begint
om 9:30 uur en eindigt om 11:30. De avondbijeenkomst is om 20:00 uur en eindigt om 10:00 uur.
Huiskamertour: NO-2 Dinsdag 3 maart om 14.30 bij fam. Beumer, de Berberis 1
NO-3 Donderdag 5 maart om 20.00 uur bij fam. Masselink, Langewijk 218
Huiskamertour Zuid Oost: Woensdag 4 maart a.s. is de laatste huiskamertour in wijk Zuid Oost. We komen bij elkaar bij de
fam. Kolkman, Jonkerswijk 17. De opzet is dat in een huiselijke setting jong en oud met elkaar in gesprek komen. Wil je nog
deelnemen? Geef je even op bij Jeltje Nijhuis, bhnijhuis@home.nl of 616346.
Wie heeft zin om de zondagse eredienst mee voor te bereiden? Lees de informatie in de Samenspraak! Of bel of mail me.
Ds. Gerrit Huiskamp Tel.616557 0651495446 dsgbhuiskamp@pkn-dedemsvaart.nl
Workshops ‘ontmoet elkaar eens anders’: ‘Krans met jute roosjes’ is 5 maart en ‘Wandelen’ op 4 dinsdagavonden in april.
Deelname aan de workshops is een mooie gelegenheid om elkaar eens anders te ontmoeten. Kosten: deel voor materiaal en

deel voor het Pastor Thomas Schoolfonds India. Info: Workshopboekjes in de hal van De Antenne en De Fontein en op de
website www.pkn-dedemsvaart.nl. Opgave: J. Ballast, tel. 615451, johannesballast@home.nl of bij M. Prins, tel. 616205,
martha.prins@live.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.
Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u, bij voorkeur digitaal, inleveren voor woensdag 18.00 uur bij René Grijsen, De Magnolia 42, tel.
613632, of via e-mail op: pkn.nieuwsbrief@gmail.com. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt).

