De Antenne

4 maart 2018

10.30 uur: Dienst in Van Dedemkerk

Van Dedemkerk

10.30 uur: Thomas Abbes, Vriezenveen, EigenwijzZ
m.m.v. JOBB

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: KIA/ Zending

19.00 uur: Dienst in De Fontein

19.00 uur: ds. B.J. Heusinkveld, Daarle
Zingen: NLB 146a: 1,3,7, Ps. 121: 1,2, Ps. 121: 3,4,
NLB 441: 4,5,6, NLB 575: 1,3, NLB 705: 1,3, NLB 903: 1,3.
Schriftlezing: Genesis 22: 1-19
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: KIA/ Zending

Kindercollecte: 1e kwartaal 2018 - Ronald Mc Donald fonds
Collectes: 18-2 voor PKW € 580,52 en K&S € 464,77, 25-02 voor PKW € 411,36 en K&S € 433,42
Omroep NOOS: De kerkdienst van 4 en 11 maart word opgenomen door omroep NOOS.
Van Dedem Marke: Op zaterdag 10 maart om 19.00 uur staat de weeksluiting in het teken van “Herdenken” Bewoners die in het
tweede halfjaar van 2017 zijn overleden worden dan herdacht. Het “VDM-vrijwillgerskoor” hoopt haar medewerking te verlenen.
Voorganger is ds. A. ten Brinke.
Deelnemers aan de catechisatie op donderdag: de Antenne: De Meule 1. De catechisatie wordt gegeven door Dinet van de
YMCA ( Dinet@ymca.nl). De jeugd van 12/13 jaar wordt om 18.30 uur verwacht; De jeugd van 14/15 jaar om 19.45 uur in dezelfde
locatie. Wij sturen de ouders en de jeugd een korte samenvatting van wat op de avonden besproken is. Afmelding: Wanneer 1 van
de deelnemers niet kan, gelieve dit vooraf aan Dinet te mailen/melden. De volgende data waarop we samen komen zijn:
1-3 voorjaarsvakantie; 8-3; 15-3 en 22-3 de afsluiting.
Taizé: dinsdag 6 maart gaan we liederen oefenen voor de Taizéviering van 15 april. Wil je een keer meezingen? Je bent van harte
welkom van 18:45 - 19:45 uur in de kerkzaal van de Antenne.
Huiskamertoer Wijk Zuidwest voor de jongeren/midden generatie: Jij bent van harte welkom op donderdagavond 8 maart 2018
om 20.00 uur bij familie de Jonge, Steenbergerwijk 8, dit is een avond voor de jongeren/midden generatie. Aanmelden kan bij Gerda
Hofman, tel. 616814, email: ggho@home.nl
Taizéreis: Ook dit jaar gaat er een groep jongeren naar Taizé in Frankrijk. Ben je tussen de 16 en 30 jaar en wil je wel eens weten
of zo'n reis iets voor jou is? Vrijdag 9 maart is er een informatie- en ontmoetingsbijeenkomst in de Meule. Er zullen meerdere
jongeren zijn, die al vaker geweest zijn en hun verhalen wel met je willen delen. Ook zullen er filmbeelden van Taizé getoond
worden. Geïnteresseerd? Je bent van harte welkom. De avond begint om 19:30 uur.
Werkgroep Evangelisatie: Op 9 maart is er in de Antenne van 16.00 tot 20.00 uur een Groet & Ontmoet. Deze keer in een andere
vorm dan u gewend was nl. een Goede-doelenmarkt. (met marktkraampjes waar u met diverse, ± 15 organisaties op dat gebied
kennis kunt maken). In de Samenspraak van maart kunt u er meer over lezen. Een toevoeging daarop, ook voor de kinderen is er
aandacht. U bent van harte uitgenodigd! Laat u dit zich niet ontgaan. Wij hopen u te kunnen begroeten!
Kruimeldiensten 2.0: Geloven dat doen we samen! Je bent nooit te jong (of te oud) om te geloven. Vind je het leuk om met je
(klein)kind, van ongeveer 0 tot 6 jaar, een keer samen een halfuurtje te luisteren naar Bijbelverhalen, kinderliederen te zingen en
samen te bidden, dan kan dat. In 2018 organiseren we weer kruimeldiensten in de Van Dedemkerk of de Fontein. We beginnen om
16:30 met een korte viering, waarna we met oud en jong eventjes wat drinken in het kruispunt. Zet de datums alvast in je agenda:
11 maart en 27 mei.
Werkgroep Hongarije: Volgende week zondag 11 maart om 11.00 uur komen de deelnemers aan de reis naar Hongarije bij elkaar
in het Kruispunt om kennis te maken met elkaar en de reis voor te bereiden. Twijfel je nog of je mee wilt gaan dan is dit bij uitstek het
(laatste) moment om meer informatie te krijgen en je aan te melden.
Dopen: 18 maart zal er weer de gelegenheid zijn om je kind te laten dopen of zelf gedoopt te worden. Deze dienst zal geleid worden
door ds. Karsten van Staveren. Het is goed en gezellig om met andere ouders in gesprek te zijn over God, het geloof en de doop.
De voorbereidingsavonden zullen zijn op 6,13 en 20 maart. Aanmelden kan bij ds. Karsten van Staveren
Uitnodiging sectie NW 1, 2 en 3 : Bowlen Stoetenslagh. De activiteitencommissie nodigt u en uw hele gezin uit voor een gezellig
middagje bowlen. Dit gaat gebeuren op zaterdagmiddag 24 maart. Van half 3 tot half 5 zijn de banen voor ons gereserveerd.
Kosten zijn € 5,-- per persoon. Opgave bij de activiteitencommissie: Mieke: kollen85@gmail.com Jannie: koertnaber@gmail.com
Gerry: gerryleffers41@gmail.com Aartje: chambradedemsvaart@hotmail.com Joke: hnsdn87@gmail.com tel. 0523-615756
Paasactie diaconie 2018: De diaconie wil rond de paasdagen gemeenteleden 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 een doos met daarop "Paasactie". Hierin kunt u een naam, met adres + 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 29 maart tussen 13.30 tot 16.30 uur en tussen 19.00 tot 20.30 uur klaar in De Antenne. Graag bij het
ophalen van de attenties gebruik maken van de ingang aan de Prins Bernhardstraat. De voorbereidingsgroep paasactie 2018.
Liturgische schikking voor de vierde zondag van de Veertigdagentijd: Het thema is: een open deur: Onvoorwaardelijke liefde. De kleur
is paars en op het paars zien we weer de ‘weg’. Deze keer verwijst de schikking naar een gedeelte uit het evangelie naar Johannes waar
Jezus de tempel schoonveegt. Hij haalt de bezem door alle gesjacher en geldmakerij en maakt ruimte voor waar het werkelijk om gaat:
onvoorwaardelijke liefde, een open huis zijn, de weg zoeken die naar het leven leidt. De ‘weg’ is schoongeveegd en de paarse bloemen
geven de richting aan om door de deur te gaan.

40 dagentijd: We zitten nu midden in de 40 dagentijd. Als zendingscommissie hebben wij weer een boekje uitgegeven over de
40 dagentijd. In dit boekje besteden wij aandacht aan verschillende projecten van Kerk in Aktie, met als thema: Onvoorwaardelijke
liefde. Hieronder kunt u lezen waarover deze projecten gaan en waarvoor u deze weken kunt sparen. Er is nog veel verdriet en
armoede in de wereld. Wij beseffen nog niet hoeveel leed en armoede er in de wereld is. Hier kunnen wij iets aan doen. Al is het
maar een druppel op de gloeiende plaat. Wilt u a.u.b. meesparen om een beetje licht te geven aan mensen die het zo nodig
hebben? Wij zeggen u al vast dank voor uw gaven.
Opbrengst toneelavonden 9 en 10 februari: De toneelavonden op 9 en 10 februari jl. hebben samen bruto € 4.195,-- en netto
€ 3.042,-- voor de Kerk opgeleverd. Alle betrokkenen die zich voor dit mooi resultaat en de gezellige avonden hebben ingezet,
hartelijk dank. Commissie Fondsenwerving.
OPROEP vanuit Buddyproject voor statushouders in Dedemsvaart: Voor drie statushouders uit Dedemsvaart is het
buddyproject dringend op zoek naar een buddy. Hoe mooi zou het zijn als ook de buddy voor deze mensen uit Dedemsvaart komt.
Er wordt een buddy gezocht voor: een alleenstaande 26-jarige jongeman uit Ethiopië, een Chinese mevrouw (man en twee kleine
kinderen), een zwangere mevrouw uit Syrië (man en twee kleine kinderen). Wil je voor een van deze drie mensen een buddy zijn of
wil je graag meer informatie hierover? Neem dan contact op met via buddyprojecthardenberg@gmail.com
Verzoekplatenprogramma: Dinsdagmorgen a.s. vanaf 10.30 uur wordt weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma voor de
luisteraars van kerkomroep en kerktelefoon uitgezonden. Het programma is nu, maar ook later te beluisteren op www.kerkomroep.nl
en wordt deze keer gepresenteerd door Renske Bakker, die dit al héél veel jaren verzorgd. Verzoekjes, een felicitatie of zomaar een
lied wat u graag wilt horen kunt u opgeven bij Jannie Prinsen op telefoon 0523-612644 of per e-mail aartprinsen@hotmail.com.
VOORAANKONDIGING: op 19 maart as. organiseert de ‘Commissie Vorming en Toerusting’ (VoTo) van de Protestantse Gemeente
Hardenberg-Heemse i.s.m. de VU-vereniging te Amsterdam het publieksdebat Veerkracht op leeftijd. Debat over de dagelijkse
praktijk en realiteit van oud worden in Nederland en in de regio. Gastspreker op die avond is Martijn Huisman, wetenschappelijk
directeur van de Longitudinaal Aging Study Amsterdam (LASA) en hoogleraar van de veroudering VUmc/VU. Hij zal spreken over
hoe ’ouder worden in Nederland’ is veranderd sinds begin jaren ’90 van de vorige eeuw en zal vertellen over veerkracht bij
Nederlandse ouderen. Andere deelnemers aan het debat zijn mensen uit praktijk en beleid van de regionale zorg voor ouderen. Dit
zullen zowel ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en professionals zijn. Zij en het publiek zullen met Martijn Huisman en met
elkaar over de dagelijkse praktijk en de realiteit van het ouder worden in debat gaan. In het kader van de lokale verkiezingen op 21
maart en ‘De week van de zorg’ zal deze avond bijzonder interessant kunnen zijn! Datum: maandag 19 maart 2018, tijd: 20.00 uur
(ontvangst met koffie / thee vanaf 19.30 uur), locatie: Lokaal Opleidingen Centrum ( LOC) Hardenberg, Parkweg 1a2, 7772 XP
Hardenberg. Aanmelden: mw. Adri Mensink, tel. 0523-251758, adrimensink@gmail.com
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 7 maart van 19.00 tot 19.45 uur in de Antenne.

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.)

