De Antenne

10 maart 2019

09.30 uur: ds. P. Lindhout

Van Dedemkerk

09.30 uur Dienst in De Antenne

Liturgie: Ps. 91a, Lied 538, Lied 361: 1,2,3,4, Project lied: Ga
je mee, zeg niet nee, Lied 539, Lied 835: 1,2, Gezang 461,
Lied 686
Thema: “Kiezen”
Schriftlezing: Lucas 4: 1-13, Hebreeën 2: 14-18
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: KIA/Zending
19.00 uur: Dienst in de Fontein

19.00 uur: De Fontein: ds. K. van Staveren
Liturgie: NLB 536: 1,2,3, Ps. 81: 1,8,11,14, Ps.91a, NLB
802: 1,4,5,6, NLB 975: 1,2,3, NLB 538: 1,3,4
Thema: “Wat is jouw verhaal”
Schriftlezing: Deuteronomium 26: 1-11
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: KIA/Zending

19.30 uur: 13 maart Biddag: ds. J. Zondag

19.30 uur: Dienst in De Antenne

Collecte: Diaconie/voedselbank
Kindercollecte: 1e kwartaal 2019: Een jaar lang groente en aardappelen voor gezinnen in Armenië, Albanië en Moldavië
Collecte: 24-02 PKW € 456,88 incl. opendeurdienst en K&S € 376,43, 03-03 PKW € 553,16 en K&S € 336,94, verjaardag
fonds €2.167,53
VAN DEDEM MARKE: De weeksluiting van zaterdag 16 maart, (aanvang 19.00 uur) staat in het teken van “Biddag”.
Voorganger is Ds. A. ten Brinke. Het VDM-vrijwilligerskoor hoopt haar medewerking te verlenen.
Vakantie: van 26 februari t/m 14 maart a.s. is ds. Brandorff met vakantie in Cuba. De collega's zullen waarnemen.
Verjaarsvisite: Op 12 maart wordt er weer een verjaarsvisite gehouden in de Fontein. Alle recente jarigen van 75 jaar en
ouder in de gemeente zijn uitgenodigd. De ochtend begint om 10.00 uur. Graag uw goede humeur meenemen!
Biddag: Met de lente op komst is het goed weer te bidden voor regen en zonneschijn die het voedsel laten groeien. En ook
voor al het andere werk dat dit jaar verzet wordt. Dat doen we op biddag voor gewas en arbeid. De dienst begint op 13 maart
om 19.30 uur in De Antenne. Met medewerking van de Cantorij.
Opname van de kerkdienst van zondag 17 maart in de Antenne: In de ochtenddienst van zondag 17 maart zal de
kerkdienst worden opgenomen door Kerkomroep.nl. De dienst zal op de radio te beluisteren zijn via het radioprogramma ‘Kerk
op Zondag’ bij omroep NOOS op zondag 24 maart.

Week 1 van de 40-dagentijd: Een nieuw begin voor de kerk op Cuba: Deze week sparen wij voor theologisch onderwijs
van vrijwilligers en predikanten in Cuba. We helpen ook om diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame
en verarmde ouderen en kinderen met een problematische thuissituatie. In de kerk is de diaconie collecte ook voor de kerk op
Cuba.
Bijbelkring: De eerstvolgende Bijbelkring van ds. Zondag zou gehouden worden op 14 maart. Maar wegens omstandigheden
wordt deze bijeenkomst uitgesteld tot 21 maart. We lezen Mattheüs 6:1-8. De bijeenkomst begint om 10.00 uur in de Fontein.
Iedereen van harte welkom!
Kerk en Israël: Op 19 maart hoopt rabbijn Katz te komen spreken over het Poerimfeest dat 21 maart gevierd wordt. Een
vrolijk feest met carnaval achtige gewoontes, maar ten diepste ook een feest waarin het gaat om de overwinning op de dood
door de genade en de kracht van de God van Israël. Het zal ongetwijfeld weer een interessante en vrolijke avond worden.
Dinsdag 19 maart om 19.30 uur (koffie klaar om 19.00 uur) De Fontein, Hoofdvaart 7, Dedemsvaart. De toegang is gratis, bij
de uitgang wordt gecollecteerd. Voor meer informatie kunt u bellen met Gerbrig Arends, 06 538 728 70.
Interkerkelijke vrouwen Dedemsvaart/Balkbrug: Woensdagavond 20 maart ben je van harte welkom op de interkerkelijke
vrouwenavond in de Lichtbron, Meppelerweg 43 in Balkbrug vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en het
thema is ‘Sta op en schitter’. De spreekster is Jetty Nijveldt uit Hasselt. De commissie is op zoek naar nieuwe leden vanuit
PKN Dedemsvaart, zodat alle kerken vertegenwoordigd zijn. Heb je interesse, mail voor informatie naar corien@live.nl

Opendeur-Zangdienst: Op zondag 24 maart is er om 19.00 uur een Zangdienst in de Van Dedemkerk. Voorganger deze
avond is ds. K. A. Hazeleger uit Ommen en het jeugdorkest van Jubal o.l.v. Nyncke de Vries zal de samenzang begeleiden.
Het thema is dit keer: Groen geloven. We verkennen bronnen van groen geloven: je verwonderen, ervaren dat je als mens
deel bent van een groot geheel, dat Gods schepping niet om mensen draait. We hopen ook u dan te ontmoeten.
Gemeente avond 27 maart De Antenne: Tijdens deze gemeente avond zullen de visitatoren uitleggen wat hun opdracht
was, hoe ze het proces hebben vormgegeven en wat hun bevindingen zijn. De taakgroep beheer fusie heeft zich gebogen
over ons fusieproces. Hun bevindingen zullen ze met ons delen. De kerkenraad hoopt u hier te ontmoeten. Gemeente avond
woensdag 27 maart in de Antenne 19.30 uur inloop met koffie en de avond start om 20.00 uur.
Sela: Een onvergetelijke avond beleven? Dat kan op donderdag 28 maart a.s. in de Van Dedemkerk wanneer SELA optreedt
in kader van hun landelijk Dorpskerkentoer 2019. Hun vorig optreden in Dedemsvaart was snel uitverkocht, waardoor diverse
mensen geen kaartjes konden bemachtigen. Reserveer daarom snel via www.sela.nl en beleef een indrukwekkende avond
met muziek en geweldig mooie lichteffecten. Kunt u niet overweg met internet en wilt u toch graag deze avond meemaken:
neem dan contact op met de koster Van Dedemkerk, Henk Zomer via 0523-616615
Huispaaskaarsen: In de hal van de Van Dedemkerk en De Antenne liggen bestellijsten voor de huispaaskaarsen klaar van
zondag 3 maart tot en met zondag 17 maart a.s. Wanneer de bestelling binnen is, kunt u de kaarsen in “de Antenne” bij de
koster afrekenen en afhalen. U wordt gebeld/gemaild wanneer de kaarsen binnen zijn. Voor verdere vragen kunt u terecht bij
Ria Smit, tel. 615504 of via mailadres riasmit1@gmail.com.
GKR vergadering: Op woensdag 27 februari is er een GKR vergadering geweest. Tijdens deze vergadering is er gesproken
over de inhoud en vormgeving van de Gemeente avond op 27 maart in de Antenne. De beroepingscommissie heeft
verschillende avonden luistersessies gehad om diensten te beluisteren van predikanten die aangedragen door
gemeenteleden en door het dienstencentrum in Utrecht. Er zijn nu door de beroepingscommissie verschillende
informatiepakketten over onze gemeente naar mogelijke kandidaten verstuurd. De nieuwe aanpak van de Avondmaal
diensten is geëvalueerd. Er zijn suggesties gedaan waardoor misschien de doorloop tijdens het lopende Avondmaal kan
worden versneld. Er is besloten dat vanaf nu alle kleine kerkenraadsvergaderingen grote kerkenraadvergaderingen worden
om zo het fusieproces beter vorm te geven. De nieuwe indeling van de wijken, die start als er een derde predikant is
aangesteld is, is goedgekeurd. Er zijn geen bezwaren binnen gekomen voor de aanstelling van Leo Linde als voorzitter van
de taakgroep beheer van de Antenne. Leo Linde heeft zijn taken als voorzitter opgepakt.
Uitwisselingsconcert Chr. Mannenkoor ASAF met Gospelgroep Living Water: Na een gezamenlijk concert in november
vorig jaar te Genemuiden komt gospelgroep Living Water naar Dedemsvaart. Voor de liefhebbers van gospelmuziek en
koorzang is dit de gelegenheid om op zaterdag 30 maart naar Kerkelijk Centrum “De Antenne”, Wilhelminastraat 3,
Dedemsvaart te komen om dit uitwisselingsconcert bij te wonen. De gospelgroep Living Water staat onder leiding van jonge,
enthousiaste dirigent Richard Schoonhoven en ASAF onder leiding van Peter Bos. Medewerking wordt verleend door Leon
Koppelman, panfluit en Ronald IJmker, orgel. Kom genieten op zaterdag 30 maart in De Antenne, aanvang 19.30 uur. De
toegang is gratis, ter bestrijding van de kosten is er een collecte.
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het aprilnummer van De Samenspraak is zaterdag 16 maart om 17.00 uur. S.v.p.
uw kopij voorzien van uw naam en telefoonnummer, zodat we in geval van vragen contact met u kunnen opnemen. U kunt
uw kopij aanleveren per email via de.samenspraak@gmail.com. De tekst graag in een Word bestand in de bijlage meesturen.
U kunt de tekst ook in beide kerken in de daarvoor bestemde bus (De Antenne) of postvakje (Van Dedemkerk) deponeren.
Wilt u in de onderwerp regel de titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?
Schat zoeken: In de “Samenspraak” van maart zat een brochure en aanmeldingsformulier met als thema “schat zoeken”.
Daarin wordt aandacht gevraagd voor mensen die onderling contact zoeken en vinden, door samen een kopje koffie te
drinken of samen te eten. Wij hebben al enige reacties gehad, maar er kan nog meer bij. Zodra we voldoende aanmeldingen
hebben gaan de onderlinge contacten leggen. Dus vul als nog het aanmeldingsformulier in of mail naar: diaconie@pkndedemsvaart.nl
Amerikaanse fuif: Uitnodiging sectie NW 1,2 en 3. Amerikaanse fuif op vrijdag 12 april om 18.15 uur. Komt allen. Opgave bij
Gerry 620087 Mieke 612223 Aartje 614689 Joke 615756
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, Raveslootstraat 5, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

