Zondag 3 maart 2013
Verzoekplatenprogramma: Dinsdagmorgen a.s. vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor luisteraars van de kerkomroep. Verzoekjes voor de maand april kunnen voor 15
maart worden aangevraagd bij Janny Prinsen, tel. nr. 612644.
Taizé: Maandag 4 maart van 19.00-20.00 uur Taizéliederen zingen in De Antenne. Van harte welkom!
Biddagactie voor de Voedselbank. Mede door de crisis blijven er bij de Voedselbank aanvragen voor hulp
binnenkomen. Om de Voedselbank financieel te helpen, willen wij daarom tijdens Biddag de collecte hieraan
besteden en vragen wij uw hulp. Maar u kunt de Voedselbank ook steunen met het geven van houdbare producten.
Hiervoor kunt u op zondag 10 maart en/of zondag 17 maart en/of op Biddag 13 maart één van de volgende
producten meenemen naar de kerk:
Kuipje margarine, Bak- en braadproduct, Suiker ,Houdbare melk, Houdbare vla.
De Voedselbank krijgt op deze manier weer een extra voorraad houdbare producten om in de pakketten te doen. Als
gemeente kunnen we zo ons steentje bijdragen. Alvast hartelijk dank voor uw hulp!
Jubal concert: Zaterdag 9 maart: voorjaars/reünieconcert in De Antenne, met o.a. een eenmalig optreden van het
reünieorkest gevormd door oud-leden. Aanvang 19.30 uur, toegang gratis.
40 dagenboekje 2013.: Er liggen nog een aantal boekjes in de hal van de Antenne en in de Fontein. Ook kunt u het
boekje nog steeds betalen, de busjes staan bij de ingangen van beide kerken.
40 dagen campagne: “Nieuw Leven” (week 3).Nieuw leven voor jonge Christenen in Bangladesh. Steeds meer
moslims bekeren zich tot het christelijk geloof, maar ze voelen zich niet thuis in de bestaande kerken. De traditie en
geloofsbeleving van deze kerken is gevormd door het Hindoeïsme. Zo kwam men tot de oprichting van Isa-eJamat. Isa-e-Jamat doet veel om deze jonge Christenen te ondersteunen bij het stichten van nieuwe gemeentes
(jamats). De organisatie traint jamatleiders en helpt bij het onderwijzen van kinderen en volwassenen. Door thuis
geld in het spaardoosje te doen, steunt u ook dit project!
Anders Kerken: Zondag 10 maart is het weer zover, een Anders Kerken dienst met het thema "Wat zou JIJ
doen...?"
De dienst zal gehouden worden in de "Antenne" met als voorganger ds. Dorgelo en begint om 10.30 uur. Vanaf 10
uur is er gelegenheid voor koffie, thee en fris. Zoals gebruikelijk is er weer oppasdienst aanwezig en is er
kindernevendienst voor groep 1 t/m 6. Jong, oud en alles daar tussenin zijn weer van harte welkom!
Jeugddienst in “De Antenne”: Vanavond houden wij in de dienst de ‘Samen Op Weg-spelen’. Het Olympisch
vuur is inmiddels onderweg van Athene naar de Antenne. Onze coach is ds. Gerrit Huiskamp, we worden naar de
overwinning gezongen door “Joyful Sound” uit Kampen. Dus blijf niet weg, maar kom! Deze Jeugddienst begint
om 19.00 uur, na de dienst is er nog gelegenheid voor het drinken van koffie, thee of een borrel.
Toerustingmiddag: Hervormde Vrouwendienst (H.V.D.) nodigt belangstellenden en medewerkers uit voor een
toerustingmiddag op maandag 4 maart van 14.00 – 16.30 uur in de “Fontein”. Froukje van Laan: Stichting Chr.
Jeugdzorg komt spreken over: echtscheiding van kinderen. Hierdoor verstoord contact met de (klein)kinderen.
Hoe hier mee om te gaan? Doelgroep: grootouders. Heel graag hopen we u op deze middag te zien.

Correctie De Samenspraak: In tegenstelling tot dat wat in het maartnummer bij de rubriek ‘Rond de Hervormde
Kerkenraad’ staat vermeld, hebben alle 29 aanwezige kerkenraadsleden unaniem positief gestemd om het advies
van de beroepingscommissie over te nemen en ds. Van Staveren aan de gemeente voor te dragen. Twee
kerkenraadsleden (van de 31) waren niet aanwezig.
20+ gespreksgroep: We komen weer bij elkaar op dinsdag bij Ingrid Woltinge, Lijsterstraat 35. Iedereen tot 40 jaar
is hartelijk welkom!
GEMEENTE RONDOM DE “VAN DEDEMKERK”:

Collecteopbrengst 24-02: Kerk en Samenleving / Diaconie € 210,14 .
Plaatselijk Kerkelijk Werk: 17-02 € 172.15 24-02 € 121.55 en de Opendeur dienst van 24-02 € 142.70
Bijbelstudiekring: Donderdagmorgen 7 maart 9.45 uur Bijbelstudiekring in De Fontein
Verjaarsvisite: Woensdag 6 maart is er vanaf 10.00 uur in de Fontein weer een verjaarsvisite voor gemeenteleden,
die in januari en februari 75 jaar of ouder zijn geworden. We maken er een gezellige morgen van met een nieuw
programma, waarin twee bijzondere gasten hun opwachting zullen komen maken
GEMEENTE RONDOM “DE ANTENNE”:
Collecteopbrengst 24-02: Plaatselijk Kerkelijk Werk/ kerkmuziek: € 186,-- onderhoud gebouw € 170,-Kerk & Samenleving diaconie € 141,-Toelichting op de liturgische schikking: Het thema voor vandaag is Nieuw Leven en de kleur is paars.
De Eeuwige vergeeft David de zonde die hij met Batseba begaan heeft. David toont berouw.
De zoon die uit de relatie met Batseba geboren werd sterft, tot groot verdriet van David. Hij troost Batseba met wie
hij trouwt.
Er wordt weer een zoon geboren: Salomo. Het leven krijgt een nieuwe kans
Dit is in de schikking verbeeld door de witte bloemen die uit een dode stronk komen. Tussen de lavastenen staat nu
een derde lichtje. Derde zondag van de veertigdagentijd.
Afscheid Henk Omvlee: Op 22 maart a.s. neemt Henk Omvlee afscheid als koster van de Gereformeerde
gemeente. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Aanvang 20.00 uur in “De Antenne”.
Heilige Doop: Vanmorgen hopen we te kunnen dopen: Fedde Roelof Courtz, geboren op 30 december 2012, zoon
van Freddy Courtz en Marianka de Graaf, Mien Ruyslaan 10. Loïs van der Vecht, geboren op 12-12-2012, dochter
van Dave en Renate van der Vecht-Bakker, Jongkindstraat 8.

