Zondag 23 maart 2014, 3e lijdenszondag
40 dagenproject. Campagne Kerk in Actie “Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt” (week 3). Steeds meer
Nederlanders hebben minder dan € 2,00 per dag voor eten en leven in armoede. Vooral de crisis is hier debet aan.
Veel mensen raken hun baan kwijt en het aantal één-ouder gezinnen neemt toe, waardoor meer gezinnen met
armoede en schuld te maken krijgen. De diaconie in Almere helpt deze gezinnen op een wel heel bijzondere manier.
Geen voedselbank, maar een sociale supermarkt waar kansarme gezinnen met een soort creditcard producten
kunnen “kopen”. In Oost-Groningen helpt NEON jongerenwerk kansarme jongeren bij het organiseren van hun
leven. Bijvoorbeeld door hen aan een eigen huisje te helpen, waar ze onder begeleiding kunnen leren “wonen”.
Kom in beweging .. zodat kansarme mensen in Nederland weer op eigen benen kunnen staan. U kunt in de komende
week geld in het spaarbusje doen om dit project te steunen.
Basiscatechese. Hallo jongens en meiden van de basiscatechese. De basiscatechese gaat vandaag niet door!
Op 27 april zal er volgens het rooster weer basiscatechese zijn tijdens de ochtenddienst in De Antenne.
Groetjes Erna, Anja, Astrid en Alice. Voor info: alicevisscher@kpnmail.nl of tel. 617339.
Kindernevendienst Van Dedemkerk bij Anders Kerkendienst. Vanwege de geringe opkomst voor de
kindernevendienst in de Van Dedemkerk tijdens de zondagen van Anders Kerken, is besloten om de
kindernevendienst in de Van Dedemkerk op deze zondagen te laten vervallen. De kindernevendienst zal daarom
vandaag in de Van Dedemkerk komen te vervallen.
Anders Kerken. Vandaag is er weer een Anders Kerkendienst met het thema "Zoek de stilte, ontdek wat je
beweegt". De dienst wordt gehouden in De Antenne met als voorganger ds. J. 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 kindernevendienst voor groep 1 t/m 6. Jong, oud en alles daar tussenin zijn weer van harte welkom! Werkgroep
Anders Kerken.
Liturgische schikking. Op deze derde zondag van de veertigdagentijd horen we de gelijkenis van de
onrechtvaardige pachters. Aansluitend vertelt Jezus over de afgekeurde steen die tot hoeksteen wordt. In de poort
zien we de hoeksteen. De kleur is paars en het thema is: Gewelddadige stilte.
Wijk Zuid-oost. Vanmiddag is er voor de wijk Zuid-oost een fietstocht georganiseerd. We vertrekken om 14.00 uur
vanaf de parkeerplaats achter de Van Dedemkerk.
Werkgroep Opendeur-Zangdiensten. Vanavond is er in de Van Dedemkerk een Opendeurdienst. We beginnen
om 18.50 uur met samenzang. Voorganger deze avond is ds. K. van Staveren, die met ons zal spreken over het
thema ‘Over leven en dood’. De muzikale medewerking is van het gospelkoor El Jakim uit Zuidwolde. Ook u bent
van harte welkom.
Paasactie diaconie 2014. De gezamenlijke diaconieën willen rond de Paasdagen gemeenteleden die een moeilijke
periode achter de rug hebben of er nog midden in zitten, laten weten dat er aan hen 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 en 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 17
april van 13.30-17.00 uur en van 19.00-20.30 uur klaar in De Antenne. De voorbereidingsgroep paasactie 2014.

16+. Maandag 24 maart om 19.00 uur komen we weer bij elkaar in De Antenne. Schuif gerust een keer aan!
Brongroep ds. K. van Staveren. Op dinsdag 25 maart om 20.00 uur komen we weer bij elkaar in de pastorie,
Hoofdvaart 5.
Catechese 12-16: 24 maart, 31 maart, 7 april en 14 april komen we bij elkaar voor “Bij de dominee thuis”. We
treffen elkaar in Het Kruispunt van 19.45-20.45 uur. Wat gaan we doen? a. Toffe spelletjes b. leuke activiteiten c.
serieuze gesprekken d. luisteren naar elkaar en God. Iedereen tussen de 12-16 is welkom!
De Bijbelkring rondom Petrus o.l.v. ds. J. van Dijk komt donderdag 27 maart vanaf 10.00 uur bijeen in zaal 1 van
De Fontein.
55+. Donderdag 27 maart om 14.00 uur hopen we weer bij elkaar te komen in De Antenne. Ds. Hetty Boersma uit
Hoogeveen komt de middag verzorgen. Zij gaat met ons praten over ouder worden. Iedereen is van harte
uitgenodigd! Als u graag gehaald wilt worden, kunt u tussen 12.00-13.00 uur bellen met mevr. Huizinga, tel.
613071.
Het gezamenlijk eten is de eerstvolgende keer op vrijdag 28 maart in De Fontein, want er is in De Antenne een
toneelavond. 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 26 maart bij Nellie Hilberink,
tel. 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Wij zien u graag aan tafel!
Belijdenisgroep. Vrijdag 28 maart om 19.30 uur komt de belijdenisgroep weer bij elkaar in De Antenne.
Toneel. Vrijdagavond 28 en zaterdagavond 29 maart om 20.00 uur wordt er een toneelstuk (klucht) opgevoerd in
De Antenne met de titel ‘Je kunt er naar Fluiten’, geschreven door Henk Karstens. Wie er meespelen? Klaas
Boessenkool, William Poortman, Janet Poortman, Huib Visscher, Annet Ekkelenkamp, Gerard Batterink, Aly
Linde, Magriet Lamberink. Souffleuse: Jeltje Nijhuis. Kaarten in de voorverkoop kunnen vanaf maandag 24 maart
worden gehaald bij koster Bert ten Brinke in De Antenne: € 7,00 incl. koffie voor volwassenen, € 2,50 incl. fris
voor kinderen. Kaarten kunnen ook besteld worden bij Magriet Lamberink via e-mail: freek.lamberink@gmail.com.
Kaarten aan de deur op 28 en 29 maart kosten: volwassen € 8,00 incl. koffie, kinderen € 3,00 incl. fris. Beide
avonden wordt er ook een verloting gehouden. Opbrengst komt ten gunste van de Stuurgroep Fondsenwerving. U
hebt een gezellige avond, wij gaan voor 2 x een volle zaal. De toneelgroep.
Dopen. Op zondag 30 maart zal Nout Schlepers, Van Sandickstraat 7a, gedoopt worden in De Antenne.
Paasgroetenactie 2014, zondag 30 maart. “Dat wildvreemde mensen mijn zoon een groet sturen, dat vind ik
mooi”, vertelde een moeder van een gedetineerde. Het doet goed, een teken van meeleven in moeilijke
omstandigheden. In 2013 werden zo’n 80.000 kaarten verstuurd naar politieke gevangenen (Amnesty International),
naar Nederlandse gevangenen in het buitenland (Stichting Epafras), maar ook naar gedetineerden in Nederlandse
gevangenissen (Justitiepastoraat). De kaarten worden jaarlijks met Pasen door gevangenispredikanten uitgedeeld
aan gedetineerden. Ook voor mensen en organisaties die opkomen voor mensenrechten is elke kaart een hart onder
de riem, evenals voor wie in het buitenland gevangen zit.
Doopzitting. Op zondag 6 april is er in de Van Dedemkerk gelegenheid om de doop te laten bedienen in een dienst
waarin ds. J. van Dijk hoopt voor te gaan. De doopzitting is woensdag 26 maart vanaf 20.00 uur in zaal 2 van De
Fontein. Beide ouders worden verwacht. Graag uiterlijk 26 maart even laten weten aan ds. Van Dijk dat je komt.

Paasontbijt: Pasen is het grootste feest van de kerk. Elk jaar vieren we dat met elkaar. We doen dat door vespers,
nachtwakes, witte donderdag en goede vrijdag vieringen in zowel de Van Dedemkerk als ook De Antenne. Maar
wat is een feest zonder eten? Daarom willen we dit jaar ook een paasontbijt in de tuin van de Van Dedemkerk
houden om 8.00 uur. De kinderen mogen paaseieren zoeken. Laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want het is
Pasen. Neem gerust ook je buren mee. Opgave voor 9 april bij ds. Karsten van Staveren via e-mail:
dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of tel. 612425.
GEMEENTE RONDOM DE ANTENNE
Collecteopbrengst:
16 maart: Plaatselijk Kerkelijk Werk - Onderhoud gebouwen: € 68,85, Kerk & Samenleving - Diaconie: € 64,25.
GEMEENTE RONDOM DE VAN DEDEMKERK
Collecteopbrengst:
9 maart: Plaatselijk Kerkelijk Werk - Erediensten: € 266,29.
12 maart Biddag: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 116,00; Kerk & Samenleving - Voedselbank: € 158,98.
16 maart: Plaatselijk Kerkelijk Werk - Onderhoud gebouwen: € 469,67; Kerk & Samenleving - Diaconie: € 378,07.

