Zondag 10 maart 2013
Zorgcentrum Avondlicht: Zaterdag 16 maart (aanvang 19.00 uur) wordt in zaal De Roef "Biddag" gevierd.
Medewerking: “Vrijwilligerskoor Avondlicht”.
16+groep: We komen weer bij elkaar op maandag om 19.00 uur in de Antenne. Iedereen die zin heeft, van
gezelligheid houdt en diepgang is welkom! We kijken naar de film: “The Human Zoo”
Paasgroeten actie 2013. Zondag 17 maart. Vanuit de Protestantse Kerken in Nederland sturen gemeenteleden ook
dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en mensen en organisaties die zich inzetten
voor een betere wereld, voor mensenrechten voor iedereen. Als bemoediging. Juist ook aan gevangenen die terecht
veroordeeld zijn, willen we laten weten dat zij waardevolle mensen zijn in de ogen van Christus. Zowel
justitiepastores, als Stichting Epafras benadrukken dat een kaart door de ontvanger zeer gewaardeerd wordt. Er
wordt aan hen gedacht.
Brongroep: Dinsdagavond 12 maart 19.30 uur in De Fontein, zaal 2
Biddag: op woensdagmiddag 13 maart is er voor de kinderen van de basisschool een biddag. Samen met jullie
willen we tot God bidden voor allerlei dagelijkse dingen, die ons bezig houden. We hopen samen met jullie weer
een leuke middag te hebben met een verhaal, muziek, liedjes een sketch en natuurlijk lekker knutselen! Het is van
14.00 tot 15.30 in de Christelijk Gereformeerde kerk (Immanuelkerk) Ook je vriendje, vriendinnetje, buurjongen,
buurmeisje en je vader of moeder zijn van harte welkom! Kom jij ook?
40 dagenboekje 2013: Laatste oproep: nog geen 40 dagenboekje? Er zijn er nog een paar! Schroom niet, neem er
gerust één mee! Betalen kan ook nog steeds, de busjes staan bij de ingangen van beide kerken. De opbrengsten van
het boekje zijn tot nu toe in beide kerken € 297,20.
40 dagen campagne: Nieuw leven voor kinderen van de rekening; Teveel kinderen zijn het kind van de rekening,
omdat hun ouders naar Nederland zijn gevlucht. Omdat ze een beperking hebben. Of in een arm gezin opgroeien.
Wat hun omstandigheid ook is, deze kinderen verdienen een toekomst. Kerk in Actie steunt organisaties,die
kinderen ruimte geven om kind te zijn. Op zondag 10 maart, de vierde zondag in de veertigdagentijd zetten we dit
diaconale werk in Nederland in het zonnetje. Helpt u met uw bijdrage mee om dit mogelijk te maken?
Yentil: Woensdag 13 maart is er om 20.30 uur weer een Yentil avond in De Antenne. Deze keer een creatieve
avond, een workshop ringen maken van buigzaam draad.
Opendeur dienst. Op zondag 24 maart is er een “Opendeur dienst” in de Van Dedemkerk. We beginnen om 18.50
uur met het zingen van enkele bekende liederen. In deze dienst hoop voor te gaan dhr. J. Smit met het thema:” Kies
jij voor Jezus of??”. De gospelgroep “Singers of Salvation” uit Kampen zal een aantal liederen ten gehore brengen.
Bijbelkring: Als voorbereiding op onze bijeenkomst op donderdag 14 maart vanaf 10.00 uur in de Fontein lezen we
thuis Marcus 12. Onze vragen en opmerkingen bespreken we dan gezamenlijk o.l.v. ds.J.van Dijk.
Matteüs Passie: Op zondagavond 17 maart is er om 19.00 uur een bijzondere dienst in De Antenne. Het
Projectkoor Alteveer/Kerkenveld zal dan o.l.v. Rona Omvlee de Matteüs Passie opvoeren. Niet te verwarren met de
Matteüs Passion. Het is een geheel eigentijdse versie van het lijdensverhaal volgens Matteüs. Een avonddienst, die

heel goed past in de tijd van voorbereiding op Pasen. Alle teksten worden in het Nederlands gezongen. De collecten
zijn deze keer na afloop.
Interkerkelijke vrouwendag Dedemsvaart/Balkbrug: Graag nodigen wij u en jou uit voor de Interkerkelijke
Vrouwendag, die we hopen te houden op zaterdag 23 maart in de GKV ´De Lichtbron´, Meppelerweg 43 in
Balkbrug. Het thema van de dag is ´Vrij zijn´. Ali de Goede uit Ede zal spreken, er is een gezamenlijke lunch en
verschillende (creatieve) workshops. U/jij bent welkom vanaf 9.30 uur, we beginnen om 10.00 uur en het is om
15.30 uur afgelopen. De kosten voor deze dag zijn € 10,00 per persoon “all-in”. Aanmelden: via
vrouwendag2013@gmail.com of telefonisch bij Lida van den Brink 0523-656488. Na betaling van € 10, 00 op
bankrekeningnummer 16.26.61.940 t.v.n. A. vd Brink o.v.v. vrouwendag en uw naam, is uw reservering definitief.
Namens de voorbereidingscommissie, Elsa van Dijk, 617345.
Tiener Sur5val: Ben jij tussen de 12 en 16 jaar oud en niet bang om vies te worden, lijkt het je leuk om in het
donker door de bossen te lopen? Meld je dan snel aan voor 29 maart dan maken wij er een gezellig avond van op 19
April. Opgeven kan bij ruben-geke@home.nl of robertenjanet@telfort.nl Eigen Bijdrage: € 3.50 p.p. Indien uw
eigen bijdrage een belemmering is, neem dan contact met ons op.
KinderSurv5val:Ben jij tussen de 7 en 12 jaar, en heb jij zin in een gezellige sportieve middag op 20 April? Geef
je dan op voor 29 maart. We gaan klimmen, springen en spelen in het bos, alsof we echte woudlopers zijn.
Aanmelden kan bij:
ruben-geke@home.nl of robertenjanet@telfort.nl Eigen Bijdrage: € 3.50 p.p. Indien uw eigen bijdrage een
belemmering is, neem dan contact met ons op.
GEMEENTE RONDOM DE “VAN DEDEMKERK”:
Collecteopbrengst 3 maart : Kerk & Samenleving / Voorjaarszendingscollecte € 193,98, Plaatselijk Kerkelijk
Werk € 326.84
Ontmoetingsgroep: Maandag 11 maart komen we o.l.v. ds.J.van Dijk vanaf 20.15 uur weer bij elkaar in zaal 2 van
de Fontein.
Onder Schooltijd: Woensdag 13 maart vanaf 10.00 uur o.l.v. ds.J.van Dijk bij Aartje v.d. Brake, Sponturfwijk 3

GEMEENTE RONDOM “DE ANTENNE”:
Collecteopbrengst 3 maart: Plaatselijk Kerkelijk Werk Jeugd € 212,61, Kerk & Samenleving Zending € 220,10
Plaatselijk Kerkelijk Werk Eredienst € 244,44
Toelichting op de liturgische schikking: Het thema is: Het hart openen. De kleur is: roze.
David opent zijn hart en laat zijn verbannen zoon Absalom terugkeren naar Jeruzalem. David gaat niet op zijn
strepen staan en laat zich met deze beslissing kennen als een koning naar Gods hart.
In de schikking ziet zijn bladeren van de schoenlappersplant verwerkt waaruit roze anjers komen als symbool van
het hart dat David geopend heeft. Het vierde waxinelichtje staat tussen de lavastenen. Het is de vierde zondag van
de veertigdagentijd. Roze is de liturgische kleur voor de vierde zondag van de veertigdagentijd. Heel even breekt
het licht van Pasen door. De paarse kleur vermengt zich met de witte kleur van Pasen.
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”.

