Zondag 17 februari 2013
Uitleg KND paasproject: Op palmzondag vertellen we altijd het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem.
“Hosanna voor de Zoon van David!” riepen de mensen toen. Wat bedoelden ze daar eigenlijk mee? Dat gaan we in
de verhalen van de komende weken ontdekken. We horen wie koning David was en of Jezus op zijn verre
voorvader lijkt. De projectverbeelding is een poster van een grote palmtak. In de bladeren plakken we afbeeldingen
behorende bij de verhalen van de betreffende week. Zo brengen we steeds meer in beeld wat de mensen Jezus
toeriepen en toejuichten bij zijn intocht in Jeruzalem.
40 dagentijd: De opbrengst van beide kerken is tot nu toe € 227,45. Er zijn nog enkele boekjes en spaardoosjes
over, ze liggen bij de ingangen van beide kerken. Betalen kan nog steeds, de busjes staan ‘s zondags ook bij de
ingangen.
Campagne “Nieuw Leven", week 1. Zending bedrijven is in China nog steeds verboden, maar de overheid kan niet
om de jonge en levenslustige kerken heen. De regering heeft de kerk zelfs om hulp gevraagd bij het bieden van
maatschappelijke zorg. Vier kerken gaan in de provincie Yunnan zelfhulpgroepen opzetten voor hiv/aidspatiënten.
Nieuw leven is mogelijk, ook na drugsverslaving en hivbesmetting! Kerk in Actie steunt de kerken in Yunnan en
deze week kunt u het geld in het campagnedoosje van Kerk in Actie doen, waardoor u dit project steunt.
Bestel tijdig uw Huispaaskaarsen! In de Van Dedemkerk en De Antenne hangen vanaf zondag 3 februari t/m
zondag 17 februari bestellijsten om de Huispaaskaarsen te bestellen.
Regenboog en Duif: De regenboog, het symbool van het verbond van God in de hemel en de mensen op aarde. De
duif, een witte duif met in zijn bek een olijftak, als een symbool van vrede. Het kruis is uitgevoerd in een
donkerrode kleur. Kruis en Druiven: Kruis in donkergroen met daarop in reliëf druiventrossen als symbool van het
Laatste Avondmaal daarmee het bloed van Jezus Christus.
Chi-Rho Kruis: Een in rood met goud gevormd kruismotief of christogram, de beginletters van de naam van
Christus. Dit kruis is ook in groen of blauw leverbaar. Commissie Erediensten Ria Smit, tel.615504
Ontmoet elkaar eens anders: U kunt zich nog opgeven!
woensdag 20 februari, 6 maart en 20 maart tijdens de workshop fotograferen.
donderdag 21 maart tijdens de workshop zeepketting maken.
Aanmelden kan via dinekekooijmans@xs4all.nl of martha.prins@live.nl .
En om alvast te noteren in uw agenda: Zaterdag 2 maart Crea-doe ontmoetingsmiddag van 13.30 - 16.30 uur.
Bijbelstudiekring: Donderdag 21 febr. 9.45 uur Bijbelstudiekring in De Fontein, we gaan het over het Bijbelboek
Esther hebben (Poerim!), belangstellenden welkom!
Gezamenlijke eten: Het gezamenlijke eten is de eerstvolgende keer op vrijdag 22 februari in De Antenne. Hebt u
zin om gezellig samen te eten dan bent u vanaf 17.45 uur van harte welkom. Om 18.00 uur beginnen we met de
maaltijd. Als u zich nog wilt opgeven, dan kan dat tot woensdag 20 februari bij Nellie Hilberink, tel 614844. De
kosten voor de maaltijd zijn € 3,00 per persoon.
Basiscatechese: Hallo groep 7 en 8, zondag 24 februari is er basiscatechese. We komen samen tijdens de
ochtenddienst van 9:30 in de Fontein, naast de Van Dedemkerk. Je kan naar binnen aan de zijkant. Van harte
welkom, tijdens de zegen hopen we weer terug te zijn in de kerk. Groetjes Erna en Astrid (Voor info Alice Visscher
617339 of a.p.visscher@home.nl )

Zangavond: Op zondag 24 februari 2013 is er een zangavond in de van Dedemkerk met het thema:“nieuw leven”.
ds. B.G. Breunesse zal in deze dienst voor gaan. We beginnen om 19.00 uur. De muzikale medewerking wordt
verleend door zangvereniging “Een in Geest en Streven” uit Balkbrug. Het orgel wordt bespeeld door Freddy
Bruins. We kijken uit na een mooie muzikale dienst waarin mooie liederen gezongen gaan worden, we nodigen u
hier van harte voor uit.
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!
GEMEENTE RONDOM DE VAN DEDEMKERK:
Collecteopbrengst 10-02: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 289,39
Avondlicht Kerk en Samenleving / Werelddiaconaat € 41,40.

Kerk en Samenleving / Diaconie € 229,30

Waarneming:Tot en met zondag 24 februari nemen ds. Arends en dhr. J.Smit in onderling overleg bij dringende
pastorale aangelegenheden waar voor ds. J.van Dijk, die niet beschikbaar is.

GEMEENTE RONDOM DE ANTENNE:
Collecteopbrengst 10-02: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 149,.- Kerk en Samenleving Ethiopie € 550,99
Toelichting op de liturgische schikking: Het thema van deze zondag is: Gezalfde herder, de kleur is paars. De
lezing uit Samuël gaat over de zalving van David tot koning. Samuël gaat naar Bethlehem met een hoorn die gevuld
is met olie om David tot koning te zalven. De hoorn is te zien in de schikking. De harp is de harp waarop David
speelde om koning Saul uit z’n depressie te halen. Saul knapt op van het muziekspel van David en raakt zeer op
hem gesteld. De ondergrond van de schikking bestaat uit lavastenen die de moeilijke weg verbeelden die David
moest gaan. Iedere zondag staat er een waxinelichtje meer om de tijd te markeren die nog rest tot Pasen.
Ledigen zendingsbusjes: De verspreiders van het blad " Vandaar " worden verzocht op maandag 18 februari a.s.
van 18.30 uur tot 19.30 uur in het G.K.C. " DE ANTENNE " hun busjes te laten ledigen. Mocht u of jij verhinderd
zijn op dit tijdstip, dan graag contact opnemen met Gerry Leffers, tel: 620087
Vakantie ds. B.G. Breunesse: Zoals u al in de Samenspraak hebt kunnen lezen ben ik afwezig vanaf 14 – 24
februari. Wanneer u pastorale hulp nodig hebt kunt u contact opnemen met ds. G.B. Huiskamp tel. 0651495446.
We hopen elkaar weer te ontmoeten op 24 februari in de eredienst m.m.v. Jubal, en ’s avonds in de Open Deurdienst
in de Van Dedemkerk.
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”.

