De Antenne

1 april 2018

9.30 uur: 1e Paasdag: ds. K. van Staveren
m.m.v. Luko Hans, Sandra Kempenaar, Harry Bijker en Nico
Aalbers

Van Dedemkerk

9.30 uur: 1e Paasdag: Dienst in de Antenne

Liturgie: NLB 630: 1, 3 en 4: HH 182 (Maria kwam bij het
graf); HH 177 (Heer ik prijs uw grote naam); HH 169 (Daar
juicht een toon); NLB 637; HH 171 (Geprezen zij de Heer die
eeuwig leeft); HH 200 (U zij de glorie)
Schriftlezing: Johannes 20: 1-18
Thema: Gods reparatie in goud
Collecten: in de dienst: PKW/PKN/JOP
bij de uitgang: K&S/Diaconie
19:00 uur: Dienst in de Fontein

19.00 uur - de Fontein: ds. K. Hazeleger, Ommen

Liturgie: Ps. 118: 1 en 8; Lied 624, 1, 2 en 3; Lied 344; Lied
646: 1, 2, 3 en 4; Ps. 56: 3 en 4; ELB 125: 1, 2 en 3
Collecten: in de dienst: PKW/PKN/JOP
Bij de uitgang: K&S/Diaconie
Maandag 2 april - 2e Paasdag:
9.30 uur: De Antenne: Gezinsdienst
Kindercollecte: 2e kwartaal 2018: Onderwijs en bescherming voor kwetsbare kinderen in Cambodja

Collecteopbrengst: 18-3: PKW: € 444,51, K&S: 600,59 incl. biddag; 25-3: PKW: € 540,53, dit is incl. €195,35 van de
opendeur dient, K&S: € 461,42, incl. € 71,15 van de kindercollecte.
Mededeling van de kerkenraad: De kerkenraad is op zoek naar mensen die zich in willen zetten voor onze kerkelijke
gemeente. We zijn o.a. op zoek naar taakgroepleden, ouderlingen en diaken. Voor een evenwichtige kerkenraad zijn we op
zoek naar 2 ambtsdragers van de van Dedemkerk. Als deze ambten niet vervuld worden mogen er geen beslissingen worden
genomen aankomende de fusie. Mocht u zich willen inzetten voor de kerk kunt u een mail sturen naar de scriba.
Scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl.
Correctie telefoonnummer: In het bericht ‘Verhuisd’ in de Samenspraak van april staat een onvolledig telefoonnummer van
fam. ds. J. van Dijk. Het juiste nummer is: 0599-202021.
Van Dedem Marke (incl. aanleunwoningen): Woensdag 4 april vanaf 14.30 uur wordt in de Meente de jaarlijkse verjaarsvisite
gehouden. Elke bewoner heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen.
Uitnodiging gezinsdienst 2e Paasdag: Op 2e Paasdag, maandag 2 april, organiseert de kindernevendienst weer een
gezinsdienst rondom Pasen! Het beloofd een interactieve en creatieve dienst te worden, vooral gericht op de kinderen, waarin
we met elkaar liedjes zingen, het Paasverhaal gaan horen en een aantal workshops gaan volgen. Zodoende is er volop ruimte
om met elkaar bezig te zijn en elkaar te ontmoeten! Wij willen jullie van harte uitnodigen om deze dienst samen met ons te
vieren! De dienst zal plaatsvinden in De Antenne en we beginnen om 9.30 uur. Jij komt toch ook?! Tot dan! De
Kindernevendienst.
Uitleg bij liturgische bloemschikking voor de 6e zondag van de Veertigdagentijd: In de afgelopen weken hadden we
steeds een symbolische schikking in de kerk met als thema: Een open deur: Onvoorwaardelijke liefde. Vandaag, op deze
Paasmorgen, verbeeldt de bloemschikking een ‘paas-tuin’, een feestelijk en kleurrijk geheel, een uitbeelding van één groot
feest van liefde en nieuw leven. Mensen, wij, wandelen door die tuin als kleine kaarsjes, aangestoken en opgewekt door het
licht van Pasen. De koninklijke gouden weg van Jezus, de weg van liefde en trouw verbindt ons met God en met elkaar. Jezus
de Levende wijst ons de weg naar Gods toekomst van recht en vrede.
Vragenuurtje: De kerkenraad vindt het belangrijk, dat het voor gemeenteleden duidelijk is welke weg we zijn ingeslagen en
dat er duidelijke antwoorden worden gegeven op vragen die er misschien leven. Daarom is voorafgaande aan de

moderamenvergaderingen gelegenheid om vragen te stellen aan enkele leden van het moderamen en de kerkenraad. De
eerstvolgende keer is op woensdagavond 4 april van 19.00 tot 19.45 uur in de Fontein.
HaFaBra-concert: Op zaterdag 7 april om 19:30 uur is er in de Antenne een concert waaraan verschillende type
blaasorkesten mee werken. Namelijk het harmonieorkest Jubal, de fanfare Irene uit Hasselt en brassband Amor Musae uit
Swifterbant. Het wordt een mooi concert waarbij goed de verschillen tussen de types blaasorkesten te zien en te horen zijn.
Komt u ook? De toegang is gratis.
Anders Kerken: Op zondag 8 april is het weer zover: een Anders Kerken-dienst, met als thema: ‘Laat me’. De manier waarop
we geloven staat centraal in de dienst. Samen met ds. Gunter Brandorff staan we stil bij hoe en wat we geloven, bij de ruimte
die we daarvoor hebben en gebruiken en bij de manier waarop we ons geloof uitdragen. De EPN-band zorgt zoals altijd voor
de muzikale begeleiding. De dienst begint om 10.30 uur, maar vooraf is er natuurlijk tijd voor ontmoeting onder het genot van
koffie, thee en fris. Graag tot ziens in de Antenne op zondag 8 april.
Verzoekplatenprogramma: Niet a.s. dinsdag maar volgende week dinsdag 10 april vanaf 10.30 uur wordt weer het
maandelijkse verzoekplatenprogramma voor de luisteraars van kerkomroep en kerktelefoon uitgezonden. Het programma is
dan, maar ook later, te beluisteren op www.kerkomroep.nl en wordt deze keer gepresenteerd door Ben Harms. Verzoekjes,
een felicitatie of zomaar een lied wat u graag wilt horen, kunt u opgeven bij Jannie Prinsen, tel. 0523-612644 of per e-mail:
aartprinsen@hotmail.com.
Gemeente avond 11 april De Antenne: Op woensdag avond 11 april hebben we een gemeente avond in de Antenne.
Tijdens deze gemeente avond gaan we u verder informeren over de stand van zaken rond de fusie van onze kerkelijke
gemeenten. De kerkenraad hoopt u hier te ontmoeten. Vanaf 19.45 uur inloop met koffie en de avond start om 20.00 uur.
Uitnodiging Noordwest 1, 2 en 3 Amerikaanse fuif: Op vrijdag 13 april om 18.00 uur in de Antenne. De
activiteitencommissie nodigt U hiervoor van harte uit. Opgave bij: Jannie koertnaber@gmail.com,
Gerry gerryleffers41@gmail.com, Aartje chambradedemsvaart@hotmail.com, Joke hnsdn87@gmail.com en
Mieke kollen85gmail.com.
Taizé: Zondag 15 april is de eerstvolgende Taizéviering. Dinsdag 3 april gaan we de liederen voor deze dienst oefenen. We
zingen van 18.45 uur - 19.45 uur onder leiding van Marianne Visscher. Lijkt het je leuk om ook een keer mee te zingen? Je
bent van harte welkom in de kerkzaal van de Antenne.
Dringende oproep: De commissie Fondsenwerving vraagt opslagruimte voor haar te verkopen meubelen. Op dit moment
zitten we erg vol. Heeft u voor langere of kortere periode ruimte beschikbaar, dan vragen wij u contact op te nemen met Dick
Olde, tel. 0523-638569 of Willem Nijboer, tel. 0523-616051.

Kopij voor de Nieuwsbrief, bij voorkeur digitaal, kunt u via e-mail pkn.nieuwsbrief@gmail.com aanleveren vóór woensdag
18.00 uur of schriftelijk bij René Grijsen, De Magnolia 42, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

