Zondag 15 maart 2015, vierde zondag van de veertigdagentijd
Opbrengst gezamenlijke collecten: 8 maart 2015: Kerk & Samenleving / Binnenlands Diaconaat € 526,07; Plaatselijk
Kerkelijk Werk / Vieren € 637,44
Doopzitting Van Dedemkerk: Donderdag 19 maart is er van 20.00 uur doopzitting in zaal 2 van de Fontein (achteringang).
Beide ouders worden verwacht. De doop zal worden bediend in de dienst op 29 maart om 9.30 uur in de Van Dedemkerk met
als voorganger ds.J.van Dijk.
Paaskaarten Antenne: In de kleine hal, bij de kaartenstandaard, vindt u weer een uitgebreid assortiment Paaskaarten.
Een goede gelegenheid om uw familie en vrienden Opgewekte Paasdagen te wensen!
Campagne Kerk in Actie “Open je handen”, week 4: Leven, ondanks je ziekte. Het leven van de mensen in De Vallei van
de Duizend Heuvels in de provincie Kwa Zulu Natal is een groot gevecht tegen hiv/aids en tegen armoede. Gelukkig krijgen
ze volop steun van het Hillcrest Aids Centre. Ook worden mensen op weg geholpen om zelf een inkomen te verdienen, zoals
Gogo Francisca die voor haar 5 kleinkinderen zorgt. Open je handen en geef Francisca en andere vrouwen een uitweg uit de
armoede! Deze week kunt u voor dit project geld in het campagnedoosje doen.
Sien – Dienst: 15:00 uur in de Antenne: Sien – Regio Ommen heeft mede tot taak om aangepaste kerkdiensten voor
mensen met een verstandelijke beperking te helpen voorbereiden. Samen met de Protestantse gemeente Dedemsvaart i.w. is
er een dienst voorbereid voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarvoor willen we u graag uitnodigen. Aan deze
dienst werkt het jeugdorkest van ‘Jubal’ o.l.v. Paul van Dalen mee. Voorganger is Ds. Gerrit Huiskamp
Interkerkelijke vrouwenochtend: De werkgroep Interkerkelijke Vrouwen Dedemsvaart/Balkbrug houdt op woensdag 18
maart een vrouwenochtend op een nieuwe locatie t.w. in de Brugkerk, Zwolseweg te Balkbrug. Ali de Goede zal spreken over
het thema “Samen sterk.” Zij kan boeiend vertellen. Samen zingen, bidden, luisteren en elkaar ontmoeten over kerkmuren
heen.
Om 9.00 uur staat de koffie klaar, om 9.15 uur beginnen we. Rond 11.30 uur sluiten we af. Er is ook een boekentafel en
oppas voor de allerkleinsten. De toegang is gratis, wel is er een collecte. Voor vragen kunt u bellen met Elsa van Dijk,
617345.
Lezing 18 maart: de Tabernakel. De commissie Kerk & Israel Dedemsvaart organiseert woensdag 18 maart 2015 om 19.30
uur in de Fontein, Hoofdvaart 5 in Dedemsvaart een lezing over de tabernakel. Spreekster die avond, mevr. Margje Winters
uit De Krim, gaat een zelf gemaakte Tabernakel opbouwen en vertelt iets over elk onderdeel wat in de tabernakel stond. Zo
neemt ze u mee naar een boodschap over het Hart van God en legt verbanden tussen de tabernakel vanuit het Oude
Testament en leven vanuit het geloof in het Nieuwe Testament. Meer informatie bij Gerbrig Arends-Alkema (06 - 538 728 70)
of Gerrit Jan Vrieling (06 – 226 914 10).
Bijbelkring: ds. Karsten van Staveren Donderdag 19 maart komen we bij elkaar. Met elkaar zullen we weer verder in gesprek
raken over de enorme veelzijdigheid van genade. We beginnen om 9:45 in de consistorie van de Van Dedemkerk.
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het aprilnummer van De Samenspraak is zaterdag 21 maart om 17.00 uur. S.v.p.
uw kopij voorzien van uw naam en telefoonnummer, zodat we in geval van vragen contact met u kunnen opnemen. U kunt
uw kopij aanleveren per email via de.samenspraak@gmail.com. De tekst graag in een Word (97-2003) bestand in de bijlage
meesturen. U kunt de tekst ook in beide kerken in de daarvoor bestemde bus (De Antenne) of postvakje (Van Dedemkerk)
deponeren. Wilt u in de onderwerp regel de titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?
Basiscatechese: Hallo Groep 8, Zondag 22 maart is er voor jullie Basiscatechese. In deze Basiscatechese gaan jullie je
alvast voorbereiden op de Overstapdienst van 28 juni 2015. Hierin nemen jullie afscheid van de kindernevendienst. We zien
jullie graag om 9:30 in de Fontein (naast de Van Dedemkerk). Met de zegen komen we terug in de kerk. Tot zondag 22
maart!!
Paasgroetenactie 2015 – Zondag 22 maart: Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit
jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van
Amnesty International. En dit jaar hebben gedetineerden zich verdiept in het thema van het Veertigdagentijdproject van Kerk
in Actie: ‘Met open handen’. Ze maakten elk een klein deel van een groot mozaïek, dat nu op de groetenkaarten te zien is.
Voor gedetineerden is het bemoedigend wanneer ze kaarten krijgen. Het feit dat er om hen gedacht wordt doet hen erg goed!

Opendeur- en Zangdiensten: Op zondag 22 maart is er een Opendeur dienst in de Van Dedemkerk, met het thema: Op
elkaar (aan) gewezen. We beginnen om 18.50 uur met het zingen van enkele liederen, aanvang van de dienst is 19.00 uur
Voorganger is ds. G.B. Huiskamp en het gospelkoor El Jakim uit Zuidwolde zal voor ons zingen. Ook u bent welkom!
Inloopochtend Ontslag en nu? Woensdag 25 maart 2015 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. Hiervoor bieden we graag de gelegenheid
door een speciale inloopochtend te organiseren voor mensen die ontslagen zijn. Deze ochtend zal gehouden worden op
woensdag 25 maart 2015 van 10:00 – 12:00 in de Antenne. Loop vrijblijvend bij ons binnen, ds. Bart Breunesse en twee
diakenen zullen u hartelijk ontvangen.
Stille week: Soms moet je stil worden om te kunnen horen. Soms moet je eventjes weinig zeggen, zodat je beter kunt
verstaan. Soms heb je een retraite nodig, om met hernieuwde kracht op weg te kunnen. In de week voor Pasen willen we
mensen de mogelijkheid geven om de stilte op te zoeken, om te bidden, zodat de gebeurtenissen van Pasen hopelijk opnieuw
ons hart weten te raken. Daarom zal er in de Stille Week elke avond in De Antenne om 19:30 een avondgebed zijn.
Paasactie diaconie 2015: De diaconie wil rond de paasdagen gemeenteleden 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 een doos met daarop "Paasactie". Hierin kunt u een naam, met adres +
huisnummer deponeren. U kunt ook mailen naar: depaasactie@gmail.com. Tevens zijn we op zoek naar gemeenteleden die
de attentie willen rondbrengen in de gemeente. De attenties staan donderdag 2 april tussen 13.30 tot 17.00 uur en tussen
19.00 tot 20.30 uur klaar in De Antenne.
Paasontbijt: Pasen is het grootste feest van de kerk. Elk jaar vieren we dat met elkaar. Daarom willen we ook dit jaar een
paasontbijt in de tuin van de Van Dedemkerk houden om 8:00 (Bij slecht weer wijken we uit naar binnen). De kinderen mogen
paaseieren zoeken. Neem gerust ook je buren mee. Opgave voor 29 maart bij ds. Karsten van Staveren
(dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl / 0523612425)
Passieverhaal Dedemsvaart: Om het verhaal van het lijden en sterven van onze Heer in Dedemsvaart te laten klinken is
geld nodig. Technisch moet er van alles geregeld worden en dit is een dure aangelegenheid. Graag wil ik, ds. Bart Breunesse,
u uitnodigen om een steentje bij te dragen om Passieverhaal Dedemsvaart door te kunnen laten gaan. IBAN: NL 88 RABO
0195 269462 t.n.v. Stichting Cultuur en Doen Dedemsvaart, indien mogelijk o.v.v. uw emailadres.
Eerste Hulp Bij Opvoeden: Vormgeven aan je gezin is misschien wel de belangrijkste baan in je leven. Als vader of moeder
heb je een heel bepalende invloed. Ondertussen heeft het ouderschap ook veel impact op jou. Je bent opvoeder,
recreatieteam, cateraar, taxichauffeur, ziekenverzorger en nog veel meer. Met andere ouders willen we praten en ontdekken
hoe we onze family time vorm kunnen geven. De cursus zal worden gehouden op 14,21 en 28 April (3 avonden). Aanmelden
kan bij ds. Karsten van Staveren
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).

