Zondag 23 februari 2014
Dopen. Op zondag 2 maart a.s. worden Xavier Raoel Bolt, Van Barneveldstraat 28 en Bram Bouwman,
Beethovenstraat 49 gedoopt in de Antenne.
Doopzitting. Op zondag 2 maart is er in de Van Dedemkerk gelegenheid om te laten dopen. In deze dienst hoopt
ds. K. van Staveren voor te gaan. De doopzitting is op maandag 24 februari om 20.00 uur in zaal 2 van de Fontein.
We hopen dan beide ouders te ontmoeten. Zouden jullie je per email willen opgeven bij ds. K. van Staveren i.v.m.
zijn afwezigheid. De eerstvolgende doopdienst hierna is op zondag 6 april met als voorganger ds. J. van Dijk.
Zangdienst. Vanavond is er in de Van Dedemkerk weer een Zangdienst. We zingen -zonder koor- 10 liederen, voor
een deel van de voorkeurslijst met liederen die vanuit de gemeente in 2011 opgegeven werden. Ds. Huiskamp zal
aan de hand van het thema "Tel uw zegeningen", de liederen met elkaar verbinden. Organist is dhr. Freddy Bruins.
40 dagenboekje. Vandaag en volgende week zondag worden bij de ingangen van beide kerken de 40 dagenboekjes
en de spaardoosjes van de campagne “Zoek de stilte” uitgedeeld. Het lied, het gebed of de tekst op elke bladzijde is
bedoeld om de vormen van vasten en vieren in de 40 dagentijd op weg naar Pasen ondersteuning te geven. De
kosten van het boekje bedragen € 1,20 (vrijwillige bijdrage). Deze bijdrage kunt u meteen na ontvangst van het
boekje in het spaarbusje doen. Uiteraard kan dit ook in de weken hierna, de spaarbusjes staan er elke week!
Basiscatechese. Hallo jongens en meiden uit groep 7 en 8. Vandaag is er weer basiscatechese tijdens de dienst van
9.30 uur. Dit keer in ‘De Antenne’ in het zaaltje boven, dus even de trap op! We vinden het gezellig als jullie
allemaal komen en neem gerust iemand mee. Met de zegen komen we even in de dienst. Zit je al in de kerk, geen
probleem, dan mag je nog steeds komen. Tot zo! Groeten Erna en Alice. Voor info: Alice Visscher, tel. 617339 of
email: alicevisscher@kpnmail.nl
Bestelling huispaaskaarsen 2014. In de hal van de Van Dedemkerk en De Antenne liggen bestellijsten voor de
huispaaskaarsen klaar van zondag 23 februari tot en met zondag 9 maart a.s. Wanneer de bestelling binnen is, kunt u
de kaarsen bij de koster afrekenen en afhalen. U wordt gebeld/gemaild wanneer de kaarsen binnen zijn. Voor
verdere vragen kunt u terecht bij Ria Smit, tel. 615504 of via e-mailadres riasmit1@gmail.com.
Huiskamertour. Op 26 februari is er huiskamertour in de wijk Zuid-oost bij de fam. Bakker, Dotingastraat 4 om
20.00 uur. Er kunnen nog mensen bij. Voel je welkom!
Belijdenisgroep. We komen weer bij elkaar op vrijdag 28 februari om 19.30 uur in de Antenne. Ben je nog niet
geweest en heb je toch misschien interesse? Je bent altijd welkom!
Het gezamenlijk eten is de eerstvolgende keer op vrijdag 28 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. U kunt
zich opgeven tot woensdag 26 februari bij Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per
persoon. Wij zien u graag aan tafel!!
EigenwijzZ dienst- 1 geloof 1000 gedachten. Gek eigenlijk dat er zoveel verschillen gedachten zijn over het geloof
van christenen? Tijdens de EigenwijzZ dienst op zondagavond 2 maart in de Antenne wordt er gesproken over deze
verschillen.

Mensen kunnen over hetzelfde onderwerp of thema heel verschillend denken. Door opvoeding, door ervaringen in
het leven of door school kan een mens een ander beeld of een andere mening vormen. Iemand die gelooft in Jezus is
een Christen. Maar een vriend of vriendin die ook Christen is kan over sommige dingen wel heel anders denken.
Dominee Bart Breunesse gaat voor in deze EigenwijzZ dienst die start om 19.00 in de Antenne. Julia en Tamara
zorgen voor de muzikale begeleiding.
Joodse feestdagen. De commissie Kerk & Israel Dedemsvaart organiseert dinsdag 4 maart 2014 om 19.30 uur voor
de vierde keer een lezing over de bijzonderheden van Joodse feestdagen. Rabbijn Tzvi Marx vertelt dit keer over het
Poerimfeest dat halverwege maart gevierd wordt. Iedereen die geïnteresseerd is in de vieringen en gebruiken van
het Jodendom is 4 maart welkom in de Fontein in Dedemsvaart. De toegang is vrij, er wordt die avond wel een
collecte gehouden.
Meer informatie bij Gerbrig Arends-Alkema, tel. 06-53872870 of Gerrit Jan Vrieling, tel. 06-22691410.
Bijbelstudie wijk Zuid-oost 6 maart. Heb jij/ heeft u behoefte aan verdieping van geloof, en wil je meer weten wat
voor waarde de bijbel heeft, en woon je in wijk Zuidoost, geef je dan op. De eerste keer is in de ontspannen sfeer
van de Mommeriete-brouwerij.
Email: dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl of tel. 234818. Er is voldoende vervoer aanwezig.
Dedemsvaart Zingt. De Protestantse Zending Dedemsvaart organiseert op 8 maart een zangavond. Asaf, de band
van Toontje Hoger en de fam. Hagels werken hieraan mee. Het is een combinatie van luisteren en meedoen. De
toegang is vrij. De zaal is open vanaf 19.30 uur en het begint om 20.00 uur. Na afloop is er een collecte. De
opbrengst van deze collecte gaat naar het project van Kerk in Actie in Bolivia: Geen Kinderarbeid, kinderen moeten
naar school. Gezien de tegenvallende collecte opbrengsten proberen wij door deze avond te organiseren de
toegezegde bijdrage waar te maken. Deze kinderen rekenen op ons! Het belooft een mooie avond te worden. Komt
allen.
Interkerkelijke koffieochtend. Op 19 maart is er een interkerkelijke koffieochtend om 9.30 uur in de Lichtbron in
Balkbrug met als spreekster Ada Bruyness.
Het thema is: "Geliefd....en dan?" Iedereen is van harte welkom! Info bij Elza van Dijk.
Anders Kerken. Zondag 23 maart is het weer zover, een Anders Kerken dienst met het thema "ZOEK DE STILTE,
Ontdek wat je beweegt". De dienst wordt gehouden in de "Antenne" met als voorganger ds. van Dijk en begint om
10.30 uur. Vanaf 10.00 uur is er gelegenheid voor koffie, thee en fris. Zoals gebruikelijk is er weer oppasdienst
aanwezig en is er kinder-nevendienst voor groep 1 t/m 6. Jong, oud en alles daar tussenin zijn weer van harte
welkom! Werkgroep Anders Kerken.
PASTORAAT
Van 17 februari t/m 2 maart is ds. J. van Dijk niet beschikbaar.
Van 15 t/m 23 februari zal ds. K. van Staveren niet bereikbaar zijn. Indien u dringend behoefte heeft aan pastorale
bijstand dan kunt u zich richten tot ds. B. Breunesse en ds. G. Huiskamp.
GEMEENTE RONDOM DE ANTENNE
Collecteopbrengst: 16 februari: PKW- Eredienst € 288,87 ; Kerk & Samenleving- Werelddiaconaat € 247,56
GEMEENTE RONDOM DE VAN DEDEMKERK
Collecteopbrengst: 16 februari: Kerk & Samenleving- Werelddiaconaat € 202,56 ; PKW € 243,55.
Van Dedem Marke tijdens de viering van het Heilig Avondmaal: Kerk & Samenleving- Werelddiaconaat: € 54,00

