Zondag 17 maart 2013
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. Zowel justitiepastores, als Stichting Epafras
benadrukken dat een kaart door de ontvanger zeer gewaardeerd wordt. Er wordt aan hen gedacht.
Het gezamenlijke eten: Vrijdag 22 maart in DE FONTEIN. Hebt u zin om gezellig samen te eten dan bent u vanaf
17.45 uur van harte welkom.. Opgeven tot woensdag 20 maart bij Nellie Hilberink, tel 614844. Kosten zijn € 3,00
per persoon.
Paaswake: In de paasnacht van 30 op 31 maart. De opzet is die van een echte wake, er is alle tijd om rustig en
aandachtig te vieren. Vanaf Stille Zaterdag 21.30 uur tot 7 uur in de paasmorgen zal er ieder half uur een lied, een
lezing of een gebed zijn. Gedurende de nacht zal de buitendeur van de Antenne geopend zijn, Om 7 uur is er een
afsluiting gevolgd door een gezamenlijk ontbijt. Ieder neemt zijn eigen brood mee. Voor koffie en thee wordt
gezorgd.
55+: Donderdag 21maart hopen we weer bij elkaar te komen in “De Antenne”. Dhr. Ben Hogeterp uit Joure komt
de middag verzorgen met een Paasprogramma. We beginnen om 14.00 uur en iedereen is van harte welkom! Voor
vervoer kunt u tussen 12-13.00 uur bellen met mevr. Huizinga, tel: 613071 Tot donderdag!
40 dagen campagne: Campagne Kerk in Actie 2013. Thema: Nieuw Leven (week 5).Nieuw leven voor
ontheemden in Colombia. Al meer dan 50 jaar zit de Colombiaanse bevolking klem tussen rebellengroepen, de
overheid en het leger. Deze partijen vechten hun strijd om macht, geld en grond ongelofelijk gewelddadig uit. De
gewone Colombiaan op het platteland is de dupe. Mencoldes is opgericht om ontheemden op te vangen. Naast
voedsel uitdelen biedt de organisatie eerste hulp, helpt bij traumaverwerking en zorgt ervoor dat de vluchtelingen
krijgen waar ze recht op hebben. Colombia telt inmiddels vijf miljoen ontheemden. Iedere dag komen daar meer
dan 800 bij! Deze week kunt u het geld in het campagnedoosje doen, waardoor u mede dit project steunt.
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het aprilnummer van De Samenspraak is zaterdag 16 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 (972003) 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?
Opendeur dienst. Op zondag 24 maart in de Van Dedemkerk om 18.50 uur In deze dienst hoopt voor te gaan dhr.
J. Smit met het thema:” Kies jij voor Jezus of??”. Met medewerking van de gospelgroep “Singers of Salvation” uit
Kampen
Matteüs Passie: Vanavond 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.n.v. 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.
Kinder Surv5val: 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.
Paaskaarsen: De bestelde paaskaarsen zijn binnen en kunnen afgehaald worden bij de koster.
Biddagactie voor de Voedselbank. Mede door de crisis blijven er aanvragen voor hulp binnenkomen. Wilt u op
zondag 17 maart en/of op maandagmiddag 18 maart (alleen in de Antenne) één van de volgende producten
meenemen naar de kerk: Kuipje margarine, Bak- en braadproduct, Suiker, Houdbare melk en Houdbare vla. Op
deze manier weer een extra voorraad houdbare producten om in de pakketten te doen. Alvast hartelijk dank voor uw
hulp!
Basiscatechese: zondag 24 maart voor groep 7 en 8. We komen samen tijdens de ochtenddienst in “de Antenne”, in
het bovenzaaltje, dus even de trap op! Groetjes Anja en Alice (Voor info Alice Visscher 617339 of
a.p.visscher@home.nl )
Bijbelstudiekring: Donderdagmorgen 21 maart 9.45 uur Bijbelstudiekring in De Fontein
GEMEENTE RONDOM DE “VAN DEDEMKERK”:
Collecteopbrengst 10 maart : Kerk en Samenleving / Binnenlands Diaconaat € 153,50 Plaatselijk Kerkelijk Werk
€ 172.05.
Doopzitting: Op zondag 7 april is er weer gelegenheid tot dopen. De doopzitting o.l.v. ds. J. van Dijk is donderdag
21 maart om 20.00 uur in zaal 2 van de Fontein (achteringang). Graag vòòr 20 maart aanmelden bij ds. van Dijk,
617345.
GEMEENTE RONDOM “DE ANTENNE”:
Collecteopbrengst 10 maart: Plaatselijk Kerkelijk Werk

€ 712,45, Kerk & Samenleving

€ 338,25

Palmzondag : Graag alle kinderen palmpasenstokken meenemen naar “De Antenne” op Palmzondag!
Paaskaarten: In de kleine hal, bij de kaartenstandaard, vindt u weer een ruime keuze paaskaarten. De laatste jaren
worden steeds meer paaskaarten verkocht en verstuurd. Niet zo vreemd, want is Pasen eigenlijk niet belangrijker
dan Kerst?

Toelichting op de liturgische schikking: Het thema is: “Afgekeerd van het leven” en de kleur is paars.
Absalom bespeelt het volk met intriges, list en bedrog en het volk trapt erin. Achter de rug van zijn vader David om
doet hij een greep naar de macht.. Absalom roept zichzelf uit tot koning van Israël. Als symbool hebben we een tak
Mahonium en een ketting in de schikking verwerkt. De gele kleur van de Mahoniabloem staat symbool voor het
verraad van Absalom. We hebben de ketting bij de lavastenen gelegd, als teken van Absaloms gevangenschap in
zijn eigen machtswellust.

Afwezig : Aanstaande maandag is ds. Breunesse tussen de middag niet aanwezig in de Antenne i.v.m. het bijwonen
van het master-afstuderen van mijn eerdere stagiair Theo Bekkema, Geestelijke Verzorging aan de RUG.

