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De Antenne

Zondag 26 april 2015
Opbrengst gezamenlijke collecten:
19 april : Kerk & Samenleving / Werkgroep Evangelisatie € 555,12, Plaatselijk Kerkelijk Werk € 670,24
Koffiedrinken: Na de morgendienst in de Van Dedemkerk is er weer koffiedrinken in de Fontein
Zangdienst: Vanavond om 19.00 uur in de Van Dedemkerk. Voorganger deze avond is ds. J. Van Dijk, de muzikale
medewerking wordt verleend door het Chr. Gem. Koor “De Zeeklank” onder leiding van Johan Bredewout uit Vollenhove.
We hopen dat u ook komt. Het thema is i.v.m. Koningsdag: “De koning te rijk”.
Kindercollecte: In West-Kenia voeren drie lokale partnerorganisaties van Kerk in Actie, Rapado, ADC en Kaacr, samen een
project uit om het dagelijks leven en de toekomst van kwetsbare kinderen te verbeteren. Dit project is mede mogelijk dankzij
een bijdrage uit de nalatenschap van het echtpaar Dirk en Francine Metselaar-Van Sluijs. In West-Kenia zijn kinderen zeer
kwetsbaar, onder meer door kinderarbeid, door kind huwelijken en vroege zwangerschappen, door armoede en door de
slechte toegang tot basis- en middelbaar onderwijs. Drie partners van Kerk in Actie komen gezamenlijk op voor de rechten
van deze kwetsbare kinderen.
Workshops ‘ontmoet elkaar eens anders’: ‘Wandelen rondom Dedemsvaart’ o.l.v. Aly Linde. Er hebben zich al een aantal
opgegeven, maar er kunnen nog wandelaars bij. Op dinsdagavond 28 april, kan er nog gewandeld worden. Om 19.00 uur
verzamelen bij De Antenne. Einde ong. 20.30 uur. 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.
Huwelijksaankondiging: Met een stralende glimlach en vol enthousiasme delen Marieke Vogelzang en Clemens Nijhuis ons
mee dat ze elkaar op 15 mei 2015 het ja-woord willen geven. De kerkelijke inzegening zal om 15:00 uur in de Reestkerk, Oud
Avereest 5, te Balkbrug worden gehouden. Voorganger zal zijn ds. Karsten van Staveren. U bent van harte uitgenodigd om
samen met hen dit te vieren want: “Dit is de dag, die de Heer ons geeft”.
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,
recreatieteam, cateraar, taxichauffeur, ziekenverzorger en nog veel meer. Met andere ouders willen we praten en ontdekken
hoe we onze family time vorm kunnen geven. De cursus is al begonnen maar er is nog 1 avond op 28 April in de Fontein
(kleine zaal). Aanmelden kan bij ds. Karsten van Staveren
Doopaankondiging: Op zondag 3 mei hebben Auke en Marjan van Garderen aangegeven hun dochter Anna Hendrika
Cornelia te willen laten dopen. We zien uit naar een mooie vreugdevolle dienst.
Doopzitting: Op zondag 10 mei is er in de Van Dedemkerk ’s morgens gelegenheid tot dopen. In deze dienst hoopt ds.J.van
Dijk voor te gaan, Er is reeds één dopeling. Ouders die ook willen laten dopen worden donderdag 30 april om 20.00 uur
verwacht in de Fontein, zaal 2.
Kruimeldiensten 2.0: Geloven dat doen we samen! Na de prachtige dienst van februari hebben we nu alweer een tweede
kruimeldienst vanmiddag met het thema: “De goede herder” Zou je het leuk vinden om met je (klein)kind, van ongeveer 0 tot
6, een keer samen een halfuurtje bezig te zijn met het luisteren naar Bijbelverhalen, kinderliederen te zingen en samen te
bidden, dan kan dat. We beginnen om 16:30 met een korte viering, waarna we met oud en jong eventjes wat drinken in het
kruispunt
Taizé: Uitzwaaien. Vind je het leuk om 23 reizigers, die een week naar Taizé gaan een goede reis te wensen en uit te
zwaaien? Wees dan welkom op zondagmorgen 3 mei om 04.00 uur in de hal van De Antenne.
55+: Donderdag 30 april a.s. hopen we weer bij elkaar te komen in De Antenne. Dr. ten Hoopen uit Zuidwolde komt vertellen
over de leuke dingen, die hij heeft meegemaakt in zijn praktijk. Dus echt de moeite waard om te komen! We beginnen om
14.00 uur en voor vervoer kunt u (tussen 12.00 -13.00 uur) bellen naar mevr. Huizinga tel:613071 Ook kunt u zich opgeven
voor ons reisje op 21 mei a.s. In de nieuwe Samenspraak kunt u er alles over lezen! Wees allen welkom , tot donderdag!

Orgelconcert: R.K. Sint Vituskerk Dedemsvaart Zondagmiddag 17 mei Aanvang 14.00 uur
Dankzij de opbrengst van de kerstmarkt is het uit 1881 daterende Maarschalkerweerd orgel grondig gerenoveerd.
De koning van de instrumenten kan weer in volle glorie van zich laten horen. Orgelmakerij Reil B.V. uit Heerde heeft de klus
geklaard onder supervisie van de KKOR (Katholieke Klokken en Orgelraad), en ondersteuning van de onmisbare vrijwilligers
uit de geloofsgemeenschap. Toelichting orgel en onderhoudsbeurt (met aandacht voor het Maarschalkerweerd-jaar 2015)
door Cees van der Poel, KKOR. Orgelbespeling (ongeveer 30 minuten) door Cees van der Poel
Er wordt een vrijwillige bedrage gevraagd in de vorm van collecte. Na afloop van het concert is het mogelijk om het orgel te
bezichtigen en een kop koffie of thee te nuttigen in het parochiecentrum. U bent bij deze van harte uitgenodigd namens de
locatieraad R.K. Geloofsgemeenschap Sint Vitus Dedemsvaart, parochie Emmanuel Noord – Oost Salland.
Boottocht: Dit jaar is onze boottocht op woensdag 3 juni. We stappen in Meppel op de boot en varen via Hasselt en Zwolle
naar Hattem. In Hattem kunnen we even van boord om dit gezellige stadje te bezichtigen. De kosten van deze dag zijn
€ 57,50. Opgave voor deze gezellige dag kan bij :Koert Naber, tel. 614996 of Gerrit Jurjens, tel. 614617 Mailen mag ook naar
dini@vanderhoekies.nl o.v.v. naam, adres en aantal personen.
Voorjaarsmarkt: Laatste kans om uw verkoopbare spullen voor de voorjaarsmarkt van 9 mei in te leveren! Komende
zaterdag, 2 mei, staan wij op u te wachten van 9.00- 12.00 uur bij het Kruispunt. En denkt u er aan uw bestelling voor de soep
en gehaktballen in te leveren? De activiteitencommissie.
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. )

