Zondag 22 maart 2015, vijfde zondag van de veertigdagentijd
Opbrengst gezamenlijke collecten: 11 maart 2015: Kerk & Samenleving / Voedselbank € 159,45; 15 maart 2015: Kerk &
Samenleving / Sien, Regio Ommen € 596,28; 11-3-2015 Plaatselijk Kerkelijk Werk/ Pastoraat € 167,52 en 15-03 € 370,19
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 5: Een veilige plek. Vijfduizend mensen in Utrecht mogen er niet zijn, ze
hebben geen verblijfsvergunning. geen recht op een woning of op werk. Bij Villa Vrede zijn ze wel in beeld. Aya is iedere week
in Villa Vrede te vinden. Hier is er even rust, midden in de zorgen. De vrijwilligers van Villa Vrede helpen haar waar ze
kunnen. Open je handen en geef Aya het recht er te zijn door deze week geld in het campagnedoosje van Kerk in Actie te
doen, waardoor u dit project steunt!
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!
Open kring: De open kring komt a.s. dinsdag 24 maart weer bij elkaar in de Antenne. De morgenbijeenkomst begint om half
tien en eindigt om half twaalf. De avondbijeenkomst begint om acht uur en eindigt om tien uur.
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, Dominee Bart Breunesse en twee
diakenen zullen u hartelijk ontvangen.
Bijbelkring: Op donderdag 26 maart komen we o.l.v. ds. J.van Dijk vanaf 10.00 uur in De Fontein bij elkaar om in gesprek te
gaan over een gelijkenis. Op 16 april sluiten we het seizoen af met een gezellige morgen incl. buffet in de Fontein.
Activiteiten Wijk Zuid-Oost: Woensdagavond gaan we naar de Mommeriete Brouwerij in Gramsbergen. We krijgen daar een
kleine rondleiding om vervolgens aan de stamtafel met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van een …kosten 5,00 euro
p.p.. Wanneer je je nog niet hebt opgegeven en toch graag mee wilt, geef je dan even op, uiterlijk maandag 23 maart a.s. bij
Jeltje Nijhuis, bhnijhuis@home.nl, tel. 616346. Hetzelfde geldt voor het eieren zoeken op zondagmiddag 29 maart. Om 15.00
uur komen we ongeveer anderhalf uur bij elkaar bij de Kotermeer. De kinderen zoeken eieren en de ouders, opa’s en oma’s,
alleenstaanden genieten van een zelf meegebracht wijntje, nootje, kaasje, o.i.d. We gaan ook wandelen, dit doen we
zondagmiddag 19 april.
55+ Paasmiddag: Donderdag 26 maart a.s. komen we weer bij elkaar in de Antenne. Da.Kits uit Bovensmilde komt de
middag verzorgen met een Paasprogramma. U bent allen welkom om 14.00 uur. Voor vervoer kunt u, tussen 12.00 en13.00
uur bellen met mevr. Huizinga tel: 613071 Tot donderdag!
Gezamenlijk eten: Het gezamenlijk eten is de eerstvolgende keer op vrijdag 27 maart a.s. 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 25 maart bij Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00
per persoon. Wij zien u graag aan tafel!!
H. Doop Van Dedemkerk: Zondag 29 maart hopen we de H. Doop te bedienen aan Stijn Bram Ester, de Prunus 5.
Fonteindienst 29 maart: De avonddienst staat in het teken van het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Het is
een goede gewoonte dat wij samen koffie drinken na de dienst. Graag zou ik met u/ jou wat willen napraten tijdens de koffie
over de betekenis voor jou/ u van Jezus’ lijden en sterven n.a.v. de preek. Ter voorbereiding de lezingen zijn: Jesaja 52, 1253, 12 en Filippenzen 2, 5-11.
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)
Workshops ‘ontmoet elkaar eens anders’: ‘Wandelen rondom Dedemsvaart’ o.l.v. Aly Linde. Dinsdagavond 7,14,21,28
april, maar er kan ook op 1 of meer avonden meegedaan worden. Deelname aan de workshop is een mooie gelegenheid om
elkaar eens anders te ontmoeten. Opbrengst: voor het Pastor Thomas Schoolfonds India. Info: Workshopboekjes in de hal
van De Antenne en De Fontein en op de website www.pkn-dedemsvaart.nl. Opgave: J. Ballast, tel. 615451,
johannesballast@home.nl of bij M. Prins, tel. 616205, martha.prins@live.nl.
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. Bovendien zijn er enige
tegenvallers. 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. Het zou spijtig zijn wanneer alle inspanningen voor niets zijn.
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,
cateraar,recreatieteam, 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).

