Zondag 11 maart 2011
Weeksluiting: De weeksluiting in Zorgcentrum Avondlicht staat 17 maart in het teken van "biddag". Het
Avondlichtkoor verleent dan haar medewerking. Allen welkom
Paasactie diaconie 2012: De gezamenlijke diaconieën willen rond de paasdagen mensen, die een moeilijke periode
achter de rug hebben of er nog midden in zitten, laten weten dat er aan hun gedacht wordt. We hebben hiervoor
namen en adressen nodig. In de hal van beide kerken staat er een doos met daarop "Paasactie". Hierin kunt u een
naam met adres deponeren. U kunt ook mailen naar: depaasactie@gmail.com .Voor meer informatie, zie de
Samenspraak.
Biddag woensdag 14 maart: Hartelijke uitnodiging voor kinderen van de basisschool. We gaan er weer een leuke,
gezellige middag van maken met een verhaal, zingen en natuurlijk iets knutselen. Nieuwsgierig geworden? Kom
dan woensdag om 14.00 tot 15.30 uur naar de Christelijk Gereformeerde Kerk in Dedemsvaart en doe met ons
mee. Neem je ook al je vriendjes en vriendinnetjes mee? Ook zijn je ouders van harte uitgenodigd om deze middag
met ons mee te vieren. De collecte is deze keer voor World Servants Tot dan! De Bid en Dankdag commissie
Christelijk Gereformeerde kerk, Hervormde kerk, Gereformeerde kerk
Biddag-Collecte: Deze collecte in de dienst is voor de Telefonische Hulpdienst voor Agrariërs. Deze Hulpdienst
wordt geboden door boeren en boerinnen, die op vrijwilliger basis een gesprek bieden aan collega’s, die zorgen of
moeilijkheden hebben. De vrijwilligers staan klaar om te luisteren en samen het probleem te verhelderen en
alternatieven te onderzoeken. De THD voor Agrariërs kenmerkt zich door anonimiteit, geheimhouding en
onafhankelijkheid. De hulp wordt geboden via de telefoon, chat en e-mail. Beroepskrachten zorgen voor de
organisatie, ondersteuning en training/begeleiding van de vrijwilligers.
Tel. 24 uur per dag bereikbaar onder 0900-0767; e-mail: info@agrariersvooragrariers.nl
website: www.agrariersvooragrariers.nl of www.sensoor.nl
40dagenboekje 2012. Er liggen nog een aantal boekjes in de hal De Antenne of de Fontein, neem er gerust één
mee voor uzelf, voor uw familieleden of kennissen. In het boekje staan teksten om te lezen , die helpen om u voor te
bereiden op het Paasfeest. Het boekje kost €1,20 (vrijwillige bijdrage). U hebt wel een boekje, maar nog niet
betaald? Dat kan nog de hele veertigdagentijd, de busjes staan bij de ingangen van de kerk.
Campagne”Voor de Verandering” week 3. Op deze derde zondag in de 40dagentijd willen we aandacht besteden
aan biogasinstallaties in India. Biogas is een goed alternatief voor koken op hout of oogstresten. Koken op biogas
betekent een grote verandering voor de arme bevolking in India. Ze krijgen nu minder schadelijke stoffen binnen en
hoeven niet meer urenlang naar hout te zoeken. Bovendien neemt de CO2-uitstoot per gezin en per jaar met 3 ton af.
Door thuis geld in het spaardoosje te doen, steunt u ook dit project.
Verjaardagsvisite: Op 15 maart is er verjaardagsvisite in Buitengaats voor iedereen, die het afgelopen jaar jarig is
geweest! De visite begint om 14:30 en duurt tot ongeveer 16:00 uur. Er is een leuk programma gemaakt voor een
gezellig samenzijn.
SIENdienst: Op 18 maart is er om 15:00 uur in De Antenne een dienst voor en met mensen met een verstandelijke
handicap. Er is veel muziek (van Jubal), waaraan we zelf ook een steentje mogen bijdragen. Het onderwerp is “Het
huis op de rots”. Na afloop is er fris en koffie of thee. Voorganger ds. G.B. Huiskamp. We hopen er een mooie
dienst van te maken.

Catechisatie: Maandag 12 maart om 19.00 uur o.l.v. ds. J.van Dijk in zaal 2 van de Fontein
Catechisatie 16+: Dinsdagavond 13 maart om 19.00 uur in de pastorie, Hoofdvaart 5
Ontmoetingsgroep: Maandag 12 maart om 19.00 uur o.l.v ds. J.van Dijk in zaal 2 van de Fontein. Het is de laatste
keer van dit seizoen en er staat ons een aantal leuke verrassingen te wachten. Wie ens een keer de sfeer wil proeven
( letterlijk en figuurlijk) is van harte welkom.
Onder schooltijd: Woensdag 14 maart om 10.00 uur o.l.v. ds.J.van Dijk bij Dini van der Hoek, de Prunus 64
Bijbelkring: Donderdag 15 maart lezen we o.l.v. ds. J.van Dijk verder in het Marcus evangelie vanaf 10.00 uur in
zaal 1 van de Fontein
De Antenne
Collecteopbrengst: 26 febr.: K&S diaconie € 193,- PKW orgel € 278,4 mrt.: PKW € 368,- KIA zending € 325,Van Dedemkerk
Collecteopbrengst: 4 maart PKW 256,84

Diaconie 230,76 voor de zending

