Van Dedemkerk

5 maart 2017

De Antenne

Dienst: De Antenne

10.30 uur : ds. J. van Dijk, EigenwijzZ-dienst
m.m.v. “Joyful Sound” uit Kampen
Zingen: EL 218:1,2;EL 58;NLB 675; NLB 416:1,2; NLB416:4
Lezen: Lucas 2: 41-52 (BGT)
Thema: Moet jij ook weer?
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA/Binnenlands Diaconaat

16.30 uur: Het Kruispunt, ds. K. van Staveren,
Kruimeldienst
19.00 uur: De Fontein , ds. G.B. Huiskamp
Zingen: Ps.93:1 en 4; Gez.219:1,3;Gez.462:1,2; NLB 340b;
Gez.90: 1,3
Lezen: 2 Koningen 13:14-25 en Lucas 16:19-31
Thema: “Twee manieren van geloven”
Collecten: In de dienst: PKW
Uitgang: KIA/Binnenlands Diaconaat

Biddag 8 maart
19.30 uur : ds. K. van Staveren
Ps.62: 1,5, Ps.127: 1,2, Ps.145: 1,5 NLB 981: 1,3,4,5, NLB
718, NLB 978
Schriftlezing: Psalm 145
Thema: “Broodnodig?”

Kindercollecte: Stichting” Mavuvu”
Van Dedem Marke: De weeksluiting in De Meent van zaterdag 11 maart om 19.00 uur staat in het teken van “Biddag”.
Voorganger is drs. A. ten Brinke m.m.v. het VDM-vrijwilligerskoor o.l.v. dhr. F. van Dijk. Wees welkom.
Collecteopbrengst: 26 februari voor K&S-Diaconie € 368,35.
Zondag 5 maart – Binnenlands diaconaat collecte; Steun kinderen en jongeren in De Glind
In Jeugddorp De Glind wonen kinderen en jongeren, die om diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen. De
Rudolphstichting biedt hun in De Glind een veilige leefomgeving met gezinshuisouders, die dag en nacht voor hen klaarstaan.
Zo ervaren de kinderen en jongeren de warmte en veiligheid van een thuis en hebben zij toegang tot alle faciliteiten om zich te
kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen. Uw gift maakt het mogelijk dat deze kinderen en jongeren een liefdevol thuis
hebben en zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen. Helpt u mee?
Basiscatechese: Hallo jongens en meiden van groep 7 en 8, zondag 19 maart is er weer basiscatechese.
Dit keer in De Antenne. We hopen jullie dan weer te zien. Groetjes Julia en Astrid. Info: a.ekkelenkamp@gmail.com
Muziekuitzending: A.s. dinsdag 7 maart kunt u via de kerkomroep weer luisteren naar het maandelijks muziekprogramma.
Het wordt deze keer gepresenteerd door Renske Bakker. Of u aangesloten bent op de kerkomroep of via internet luistert, u
bent van harte welkom om een uurtje te luisteren naar religieuze zang en muziek. Voor verzoekjes voor de volgende maand
kunt u terecht bij Jannie Prinsen, tel. 612644.
Taizé: Op zondag 12 maart is er tijdens de avonddienst in De Antenne een gebedsviering in de stijl en de sfeer van Taizé. De
viering is een meditatieve dienst waarin liederen, gebed en stilte centraal staan. Het thema van deze dienst is: “Sta op, jullie
hoeven niet bang te zijn”. De kerk is open vanaf 18.30 uur en de viering begint om 19.00 uur. Wees welkom!
Interkerkelijke Vrouwenochtend: Woensdagmorgen 15 maart om 9.00 uur in de Brugkerk aan de Zwolseweg 104 in
Balkbrug. Thema ‘Wie ben ik’. Spreekster Hermy Bredewold-Jentink.
Wandeling Sectie Noordwest: Voor gemeenteleden van de sectie Noordwest organiseren wij een rondwandeling (±90
minuten) op zondagmiddag 19 maart. Wij verzamelen vanaf 13:45 uur bij het Kruispunt (VD-kerk) en willen om 14:00 uur
vertrekken (dus wees er op tijd bij). Tijdens de wandeling zal daar waar het kan e.e.a. worden verteld. Bij terugkomst drinken
we gezamenlijk koffie/thee bij Het Kruispunt. Opgave t/m 13 maart bij: Jan Vastenavond, Molstraat 15 tel. 852175
(jan.vastenavond@ziggo.nl).
Huiskamertoer wijk Zuid West: Ook dit jaar kunnen we elkaar ontmoeten in de huiskamers. Jezus zei eens: “Waar 2 of 3 in
mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden.” Elk jaar zijn dit waardevolle ontmoetingen. Ik hoop dat jullie ook gezellig
meedoen. U kunt zich op geven bij de sectieleiders, Jan Eijlander, Lenie Boeijenga en Ronald de Jonge of ouderling Gerda
Hofman en ds. Karsten van Staveren , 9 maart om 10.00 uur wijk ZW1, 14 maart om 20.00 uur wijk ZW1,
21 maart om 10.00 uur, 27 maart om 20.00 uur: Een avond voor de jongeren/ midden generatie.
Huiskamertour Noord- Oost 1: U wordt van harte uitgenodigd voor de Huiskamertour NO-1. Op 6 mrt. 20.00 uur of op 7 mrt.
14.00 uur is er de gelegenheid om er te zijn. Opgave kan bij Henny Logtenberg, tel. 613275 of e-mail:
f.logtenberg@kpnplanet.nl. Dan hoort u ook waar deze gezellige Huiskamertour plaats vindt.
Huiskamertour Noord- Oost 2: Voor wie zich nog op wil geven voor deze mooie “Delen is Verbinden” bijeenkomsten:
op 7 of 16 maart ‘s avonds, er is nog plek!! Je kunt je nog opgeven per mail: jackie.wieringa@hetnet.nl

Fietseninzameling voor asielzoekers: Het diaconaal Platform Hardenberg zet zich in voor de mobiliteit van de asielzoekers,
die in het AZC Heemserpoort ondergebracht worden. Daarvoor zijn wij op zoek naar fietsen ,die niet meer gebruikt worden en
die u af wil staan voor dit project. Heeft u een fiets voor ons, wilt u dan uw naam, adres en telefoonnummer doorgeven aan
ons secretariaat via secretariaatwerkgroepazc@gmail.com. De asielzoekers zijn u erg dankbaar.
Werkgroep Hongarije: In de afgelopen weken zijn er zakken uitgedeeld bij de kerk. In deze zakken kunt u uw oude kleding
doen, en op zondagen weer meenemen naar de Antenne. Er zijn al heel wat volle zakken terug gebracht. Onze hartelijke
dank!. Maar de stapel kan nog veel hoger worden. Mocht het brengen een probleem zijn, we kunnen de zakken ook bij u
ophalen. Een mailtje of telefoontje is genoeg. Tel:0638890013 Mailadres: wg.hongarije@pkn-dedemsvaart.nl Ook kunt u de
zakken ook brengen naar fam. Zieleman, Rheezerend 50, of fam. van Leussen, Linderweg 45. Hartelijk dank!!
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. Vandaag organiseren we weer een kruimeldienst in De Fontein. We beginnen om
16:30 uur met een korte viering, waarna we met oud en jong eventjes wat gaan drinken in Het Kruispunt.
Pastoraat in de vacaturetijd voor wijk Zuid Oost: Met het vertrek van ds. Bart Breunesse is er een leemte ontstaan in het
eventuele crisispastoraat in onze gemeente. Ds. J. van Dijk, ds. G.B. Huiskamp en ds. Karsten van Staveren zullen tijdelijk de
zorg van deze wijk op zich nemen. Zou je dringend behoefte hebben aan een pastoraal gesprek of zou je de gemeente op de
hoogte willen brengen van de mooie hoogtepunten van je leven neem dan contact op met één van bovengenoemde
predikanten. Zij willen gerust een stukje met jullie oplopen en met/voor jullie bidden.
Gemeenteavond: Op woensdag 22 maart in De Antenne. Tijdens deze gemeente avond zullen we u op de hoogte brengen
over de zaken, waar de kerkenraad de afgelopen periode over heeft gepraat. Na de pauze kunnen leden van het moderamen
persoonlijk benaderd worden om vragen te beantwoorden. De gemeente avond op 22 maart start om 20.00 uur.
Vanaf 19.30 uur staat de koffie voor u klaar.
Oproep voor verjaardag fonds: In verband met de nieuwe indeling van looproutes hebben we dringend behoefte aan extra
vrijwilligers voor het bezorgen en halen t.b.v. het verjaardags fonds. Veel van de huidige vrijwilligers doen dit al erg lang en
door het afvallen van enkelen, wordt voor sommigen het aantal adressen en straten wel heel erg veel. Dus ook verjonging van
de groep is gewenst! Nadere informatie bij Johan Kuiper tel. 0523-785217 of Ger van Dijk tel. 06 5536 1150.
U kunt zich ook direct aanmelden via de emailadressen: kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl of
kerkrentmeesters.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl Meldt u aan alstublieft, want ook hier geldt : Vele handen maken licht
werk!
Boottocht: Op dinsdag 13 juni wordt er weer een boottocht georganiseerd. De bus brengt ons naar Kalenberg en vandaaruit
varen we via Giethoorn naar Blokzijl, waar we van de boot kunnen om dit stadje te bekijken. Vervolgens keren we terug naar
Kalenberg. Aan boord wordt ons een warme maaltijd aangeboden en aan het eind van de tocht een broodje. Deze tocht kost
€ 50 ,- per persoon. Vanwege de ruimte kunnen er 65 gasten mee aan boord. Dus, vol is vol. Opgave voor deze gezellige dag
kan bij: Koert Naber, tel. 614996 of Gerrit Jurjens, tel. 614617. Mailen mag ook o.v.v. naam, adres en aantal personen naar
dini@vanderhoekies.nl.
Onder Schooltijd: Woensdag 8 maart vanaf 10.00 uur o.l.v. ds. J. van Dijk bij Nellie Hilberink, Zwiersstraat 52.
Bijzondere dienst op 19 maart: Om 11.00 uur ’s morgens met medewerking van klein koor “Sound of Church” onder
begeleiding van Gea Gijsbertsen in De Antenne. We gaan onze zintuigen gebruiken. We gaan, begeleid door liederen van
“Sound of Church” en teksten uit de Bijbel, proeven en ruiken. In de Bijbel worden allerlei kruiden vermeld en ook gerechten
genoemd. Vaak weten we niet hoe die eruit zien of hoe ze smaken of ruiken. In deze dienst krijgen we de kans om er meer
over te weten te komen. Het lijkt in dit geval een lekkere dienst te worden.
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