Zondag 19 februari 2012
Zondag 19 februari Dienst van Schrift en Tafel. Vandaag wordt in beide kerken, Van Dedemkerk en De Antenne,
een Dienst van Schrift en Tafel gehouden. In de Van Dedemkerk wordt in de morgendienst de zittende vorm
gevolgd en in De Antenne de lopende vorm. In de avonddienst in De Fontein, wordt de zittende vorm gevolgd.
In Avondlicht om 10.00 uur.
SOW Jeugddienst 4 maart. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Wie kent dit lied niet? Shaffy zingt dit
lied dat bestemd is voor een hele reeks mensen die op de één of andere wijze eenzaam, gefrustreerd of ongelukkig
zijn. Hij herinnert hen eraan dat ze ooit ‘samen zullen komen’ en adviseert hen in het leven te zingen, vechten,
huilen, bidden, lachen, werken en bewonderen. Maar ‘niet zonder ons’. Ds. Dekker uit Meppel zal ons, in de geest
van het lied van Ramses Shaffy, helpen met het zoeken naar antwoorden. Dit doen we aan de hand van een filmpje,
liederen en een gedicht. Luko Hans zal deze dienst muzikaal begeleiden De dienst wordt gehouden in ‘De Antenne’
aan de Wilhelminastraat, aanvang 19.00 uur.
Zorgcentrum Avondlicht. Naast de weeksluiting op zaterdagavond is er deze zondag om 10.00 uur bovendien een
Avondmaalsviering in Zorgcentrum Avondlicht. Voorganger is ds. C.A.J. van Dijk. Allen hartelijk welkom.
Sobere maaltijd. a.s. woensdag 22 februari wordt van 18.00 tot ca. 19.00 uur In het Parochiecentrum van St. Vitus
de sobere maaltijd gehouden. U kunt zich nog opgeven bij Gerry Leffers (tel.620087) of Johan Koes (tel. 616085)
of via de inschrijfformulieren die op de prikborden hangen. Neem zelf bestek, bord en kom mee. Na de maaltijd
wordt een collecte gehouden voor de campagne “VOOR DE VERANDERING” en voor de vastenactie die in het
teken staat van ETHIOPIË. Doe voor de VERANDERING ook eens mee !
Diakonie. Het gezamenlijke eten is de volgende keer op vrijdag 24 februari in de Antenne. Om 18.00 uur bent u van
harte welkom! Als u zich nog wilt opgeven, dan kan dat tot woensdag 22 februari bij Nellie Hilberink, tel. 614844.
De kosten zijn drie euro.
40dagenboekje. Vandaag 19 februari worden bij de ingangen van de kerken de 40dagenboekjes én de spaardoosjes
van de campagne: ‘VOOR DE VERANDERING’ uitgedeeld. Het boekje wordt in Avondlicht ná de weeksluiting
van 18 febr. uitgedeeld. Het lied, het gebed of de tekst op elke bladzij is bedoeld om vanuit het genoemde
bijbelgedeelte de vormen van vasten en vieren in de 40dagentijd op weg naar Pasen ondersteuning te geven. De
kosten van het boekje bedragen €1,20 (vrijwillige bijdrage). Het zou fijn zijn dat u meteen bij ontvangst van het
boekje uw bijdrage in het spaarbusje doet.
Werkgroep Hongarije. Van 28 april t/m met 5 mei 2012 organiseert de Werkgroep Hongarije weer een bezoek aan
onze zustergemeente Kisoroszi in Hongarije. Wij zullen in Kisoroszi verblijven in het Missiegebouw waar we met
maximaal 30 personen kunnen logeren. U kunt zich opgeven tot 1 maart 2012. Lijkt het u leuk en wilt u mee, of heb
je nog vragen, neem dan contact op met: Cobi van Leussen tel: 0523-612381 of stuur een e-mail naar:
werkgroephongarije@planet.nl
Voor uitgebreide informatie, zie ‘De Samenspraak’ op pagina 19.
Vakantie Bijbel Club. In de voorjaarsvakantie heeft de Vakantie Bijbel Club dit jaar voor de basisschool kinderen
een bijzonder programma. Op dinsdag 28 februari van 10.00-11.30 uur komt André Verhagen met zijn
Poppentheater voor de kinderen van groep 1 t/m 8 ; zie ook www.@penstaartje.nl. Op woensdag 29 februari is er
een gevarieerd programma: voor groep 1 t/m 4 van 10.00-12.00 uur zingen, knutselen en een Bijbelverhaal en voor
groep 5 t/m 8 is er een dansworkshop; deze dans zal aan het einde van de ochtend ook opgevoerd worden. Verder is

er op woensdag voor de groepen 5 t/m 8 van 10.00-12.00 een sport en spel ochtend in de gymzaal aan de
Buizerdweg (gymspullen meenemen). Vanaf 11.15 uur zijn de ouders van harte welkom om te kijken bij het
knutselen en het optreden van de dansworkshop mee te maken. Wil je woensdag alleen naar het sport en spel, dan
kan je direct naar de gymzaal gaan. De rest van het VBC-programma is in ‘De Antenne’ aan de Wilhelminastraat.
Voorjaarsmarkt. Zaterdag 12 mei is het weer zover; dan houden we weer de bekende voorjaarsmarkt. Heeft u
zelfgemaakte spulletjes of heeft u speelgoed/ tuingereedschap/ kleine elektrische spullen die u beschikbaar wilt
stellen voor deze markt, dan kunt u deze spullen inleveren op vrijdag 27 april tussen 18.00-21.00 uur, op zaterdag
28 april tussen 09.00-21.00 of op donderdag 3 mei van 18.00-21.00 uur bij het Kruispunt. Voor vragen en/of
opmerkingen kunt u ons bellen: fam. Zwiers, tel 612401 of fam. Menzo, tel. 615193. De activiteiten commissie.
Opbrengst Kindercollecte. Afgelopen periode, 30 oktober 2011 t/m 29 januari 2012, hebben de kinderen in beide
kerken in de morgendiensten gespaard voor Lombok. Naast de gebruikelijke kindercollecte is er in deze periode ook
een deurcollecte, namelijk die van de diensten op 22 januari, bestemd geweest voor het kinderdoel. De totale
opbrengst van de kindercollecte kwam hierdoor op € 1474,54, alle kinderen worden heel erg bedankt! Vanaf 5
februari tot en met 29 april, is de kindercollecte bestemd voor Straatkinderen in de sloppenwijken van Kampala,
Uganda.
Zangdienst. Zondagavond 26 februari om 19.00 uur zal er in de Van Dedemkerk een Zangdienst gehouden worden.
Ds. J. van Meerveld geeft uitleg bij Psalm 117; de eerste regel van die psalm is het thema van de dienst: "Loof de
Heer!". Nico Aalberts begeleidt de zang, te gast is 'Rejoice' o.l.v. Margriet Lamberink uit Vroomshoop.
55+ middag. Na onze gezellige Nieuwjaarsmiddag hopen we u allemaal weer te ontmoeten op donderdag 25
februari. Het belooft een gezellige middag te worden met de heer Beuzel uit Vriezenveen. We hebben gehoord dat
hij een goed verteller is, dus wat let u! Ook gasten hartelijk welkom. Voor vervoer kunt u bellen naar Gerdien
Huizinga, tel. 613071.
Catechisatie 16+. Maandag 20 februari om 19.00 uur in zaal 2 van de Fontein o.l.v. ds. J. van Dijk.
Catechisatie 16+. Dinsdagavond 21 februari komen we bijeen om 19.00 uur in de pastorie aan de Hoofdvaart 5.
Groeigroep: Dinsdagavond 21 februari hopen we elkaar te ontmoeten om 20.00 uur in de pastorie aan de
Hoofdvaart.
Bijbelkring. Donderdagmorgen 23 februari komen we samen in de grote zaal van De Fontein o.l.v. ds. J. van
Meerveld.
De koffie staat klaar om 9.45 uur. We lezen samen Psalm 142
De Antenne
Van Dedemkerk
Collecte opbrengst 5 februari: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 296,81 en Diakonie € 217,43.
Kerkelijk Bureau. Met ingang van 1 februari 2012 is het Kerkelijk Bureau van onze gemeente verhuisd naar de
bovenverdieping van De Fontein. Onze administrateur Wenny Schuurman houdt elke woensdagmorgen van 09.00
uur tot 12.00 uur zitting voor het afhalen van collectebonnen of voor vragen / opmerkingen. De adressering is
Hoofdvaart 7, 7701 JE Dedemsvaart. Het telefoonnummer is ook gewijzigd en is nu 0523-610 894.
Huwelijksjubileum. Op 22 februari hopen Hilko Hein en Rika van Lubek, Hoofdvaart 154, 7701 JR, samen met de
kinderen, klein- en achterkleinkinderen hun 60 jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte feliciteren wij hen
hiermee!

