Zondag 25 maart 2012
Vorming & Toerusting: m.b.t. Kerk & Israël. Vanmiddag 15.00 u - 17.00 u. Muziek en zang van Petra
Katzenstein en David de Vries over de joodse feesten, in het bijzonder over PESACH. Van harte welkom!!
Diaconie: Het gezamenlijke eten is op vrijdag 30 maart in de Antenne. Om 18.00 uur bent u van harte welkom! Als
u zich nog wilt opgeven, dan kan dat tot woensdag 28 maart bij Nellie Hilberink tel 614844. De kosten zijn € 3,00.
Opendeurdienst: Vanavond in de Van Dedemkerk. Aanvang 18.50 uur. Het thema is:”Ik help het je hopen"
Voorg.: ds.A.de Lange,uit Hardenberg. Bas-bariton dhr.G.Pannekoek zal meewerken aan deze dienst.
Werkgoep. Opendeur/zangdiensten
Paasgroetenactie: Er zijn nog paaskaarten over. Diegene , die nog een gevangene wil verblijden met zo’n kaart , ze
liggen bij elke ingang van de kerk. Het zou jammer van de postzegel zijn, want die zit er al op, maar ook voor de
gevangene, die er nog geen een heeft. Er zit een briefje bij, wat u doen moet. Hartelijk dank.
Paasactie diaconie 2012: De gezamenlijke diaconieën willen rond de paasdagen mensen , 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 er een doos met daarop "Paasactie". Hierin kunt u een
naam met adres deponeren. U kunt ook mailen naar: depaasactie@gmail.com . Voor meer informatie, zie de
Samenspraak..
Uitwisselingsconcert: Het Chr. Mannenkoor “Asaf” uit Dedemsvaart onder leiding van dirigent Peter Bos houdt
zaterdag 31 maart samen met het gemengde koor Shalom uit IJsselmuiden met als dirigent Jurriën Plender een
uitwisselings-concert in het Kerkelijk Centrum “De Antenne”. De koren zullen op het orgel worden begeleid door
Jorrit Woudt. De entree van het concert dat om 19.00 uur begint is gratis, echter ter bestrijding van de onkosten
wordt er een collecte gehouden.
Campagne Kerk in Actie 2012: “Voor de Verandering”. week 5 Staat u er weleens bij stil hoe lang vrouwen bij
ons al dezelfde rechten hebben als mannen? Vast niet, omdat wij het al zo gewoon vinden, dat een vrouw dezelfde
kansen heeft als een man. Toch is dat niet zo gewoon. In Kenia bijvoorbeeld is ongelijkheid tussen mannen en
vrouwen nog aan de
orde van de dag. Ook in de kerk. Kerk in Actie brengt hier verandering in door studiebeurzen te verstrekken aan
vrouwelijke theologiestudenten. Zo krijgen ook vrouwen de kans hun stem te laten horen. Door thuis geld in
het campagnedoosje van Kerk in Actie te doen, steunt u ook dit project..Nog twee weken,met vandaag erbij , hebt u
al 5 keer een project van de campagne “Voor de verandering” kunnen steunen door thuis geld in het spaardoosje te
doen. Over twee weken, op Paaszondag 8 april, kunt u de doosjes weer inleveren bij de ingangen van de kerk. Geen
spaardoosje, geen nood. Een gewone envelop met inhoud is ook goed. Hopelijk doet u “voor de verandering”ook
mee.
Jeugddienst 1 april: “de Antenne” 19.00 uur: Seks, God en rock en roll! Seks is belangrijk, dat wordt je via
allerlei media bijna dagelijks duidelijk gemaakt. Een onderwerp dat onder veel jongeren leeft, maar seks als
onderwerp in de kerk? Juist wel . God heeft ons een prachtig geschenk gegeven….de vraag is wat doen we ermee?
Samen met
ds. Huiskamp gaan we kijken wat de bijbel over dit onderwerp zegt. We lezen deze avond onder anderen uit
Hooglied, we hebben een grappig filmpje een gedicht en een aantal pittige stellingen. Gospelkoor Akousate uit
Dalfsen zal ons muzikaal begeleiden.

Stuurgroep Fondsenwerving: We zijn weer volop met de voorbereidingen bezig voor de komende Fancy Fair op
zaterdag 25 augustus a.s. Er is grote behoefte aan gebruikte goederen, die op die dag kunnen worden verkocht. Met
name kinderspeelgoed en boeken zijn van harte welkom, maar natuurlijk ook alle overige goederen, die
verkoopbaar zijn. U hoeft alleen onze ophaaldienst maar te bellen en ze komen het bij u ophalen. Omdat we vorig
jaar alle overgebleven goederen hebben geschonken aan organisaties met goede doelen (kerk, gehandicapten)
beginnen we dit jaar weer met niets. Het tel.no. van onze ophaaldienst: Dick Olde, 638569 en Freek Lamberink.:
614668 of 06 50424196
Catechisatie 16+: Maandag 26 maart om 19.00 uur o.l.v. ds.J.van Dijk in zaal 2 van de Fontein. Het is de laatste
keer dit seizoen. We kijken naar The Passion Gouda 2011. Op donderdag 5 april The Passion Rotterdam 2012 op
Ned.1 20.30 uur (www.thepassionrotterdam.nl) met o.a. Danny de Munk, Frans Bauer, Charlie Luske
Bijbelkring : Donderdag om 10.00 uur in zaal 1 van de Fontein komen we weer bijeen om o.l.v. ds.J.van Dijk
verder te lezen in het Evangelie naar Marcus. Daarna volgt op donderdag 26 april de laatste keer met een morgen
vol verrassingen.
Basiscatechese : Voor de jongens en meisjes van groep 7 en 8, Deze ochtend in De Fontein bij de Van Dedemkerk .
We beginnen net als de kerkdienst om 9:30 uur. Het zou geweldig zijn , als jij ook komt!!! Zit je al in de kerk ,als je
dit leest, geen probleem, je bent van harte welkom. Groetjes Erna, Carlein, Anja en Alice. Voor info:
a.p.visscher@home.nl of 617339

De Antenne
Collecteopbrengst: 18 maart PKW Kinderen € 246,50 , K&S Diaconie € 175,31 , Diaconie middag € 46,65
Paaskaarten: In de kleine hal, bij de kaartenstandaard, vindt u weer kaarten voor Pasen. Een leuke sortering
kaarten waarmee u uw familie en vrienden OPGEWEKTE PAASDAGEN kunt wensen!
Stille Zaterdag: Alle ouders van kinderen , die het afgelopen jaar (vanaf Pasen 2011 tot Pasen 2012) zijn gedoopt
in de Antenne, en iedere volwassene, die is gedoopt in die periode, in deze kerk, worden van harte uitgenodigd om
aanwezig te zijn in de dienst op Stille Zaterdag in de Antenne. Dan zullen alle namen van alle dopelingen van het
afgelopen jaar worden genoemd. De dienst van Stille Zaterdag begint om half acht en gaat over in een Paaswake ,
die de hele nacht duurt en waaraan iedereen ook kan deelnemen (geheel of gedeeltelijk), al naar behoefte.
Afwezig: De komende week ds. van Rheenen voor verplichte nascholing in Doorn. Voor pastorale bijstand kunt u
contact opnemen met ds. Huiskamp (tel. 616557).

Van Dedemkerk
Collecteopbrengst: 18 maart PKW € ???

K&S Diaconie € ???

Heilige doop: Op zondag 1 april hopen we de Heilige Doop te bedienen aan Diede Dina Hanna Meijer, Verlengde
16e wijk 4; Ties Wicher Jan Tempelman, Breitnerstraat 8; Fernando Valentijn Schutte, Paardelanden 16; Herman
Engbert Lubbelinkhof, de Klaverzuring 29 en Charlotte Huneman, Bosbesstraat 4, Hoogeveen.

