De Antenne

11 februari 2018

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds. K.van Staveren Scholendienst CBS “de Ark”
Zingen: ELB 435, Jezus die langs het water liep,
Wil je opstaan en mij volgen.
Schriftlezing: Marcus 3: 13-19
Thema: “Doe je mee?!”
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: K&S/Diaconie

09.30 uur: dienst in De Antenne

19.00 uur: Dienst in De Fontein

19.00 uur: De Fontein: ds. J.de Haan Ommen
Zingen: NLB 412: 1,2, Ps.121: 1,2,3, 4 , NLB 333 ,lNLB 538: 1,4,
NLB 838: 2,3, NLB 418: 1,2
Schriftlezing: Efeziërs 6: 10-17
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: K&S/Diaconie

Kindercollecte: 1e kwartaal 2018 - Ronald Mc Donald fonds
Leven uit de Bron
Collectes: PKW 04-02 € 267,86 en K&S € 351,05 , verjaardag fonds € 68,45
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: 15-2 ;
22-2; 1-3 voorjaarsvakantie; 8-3; 15-3 en 22-3 de afsluiting.
Dringende oproep t.b.v. verjaardagfonds: Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen, die ons willen helpen bij het brengen en/of
ophalen van de enveloppen voor het verjaardagfonds van onze beide kerken. Het betreft de straten: Baron van Dedemlaan, De Tjalk
1 t/m 47, Judith van Marlelaan, Mr. Zacharias Tijllaan. Wilt u helpen? Geef u dan zo spoedig mogelijk op via Derk Zwiers. Tel. 0523614123 of per mail kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl.
Yentil avond: 14 feb. gaan we naar “De Makelij” aan de Julianastraat 75. Even voor 20.00 uur verzamelen we ons bij de ingang,
want om 20.00 uur staat de koffie klaar. Het beloofd een interessante en afwisselende avond te worden! Neem gerust een vriendin
of buurvrouw mee. Natuurlijk zijn ook nieuwe leden welkom! O ja, vergeet je portemonnee niet want er staan veel leuke spullen…..
Opgave Hongarije reis 2018: Vanaf zaterdag 28 april t/m 5 mei gaan we weer voor 1 week naar onze zustergemeente in Kisoroszi,
Wie gaat er mee? Het wordt een superleuke week.. ontmoetingen... uitdagingen.. eten aan de Donau, voor jong en oud.
Er kunnen maximaal 32 mensen mee. Eigen bijdrage is €200,--. Aanmelden kan tot 1 maart op wg.hongarije@pkn-dedemsvaart.nl
Bestelling huispaaskaarsen 2018: In de hal van de Van Dedemkerk, de Fontein en De Antenne liggen bestellijsten voor de
huispaaskaarsen klaar van zondag 4 februari tot en met zondag 25 februari 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.
Re-integratie ds. Huiskamp. In overleg heeft ds. Huiskamp vanaf begin februari zijn werkzaamheden weer gedeeltelijk opgepakt.
Het oppakken kost veel energie. Daarom blijven de werkzaamheden voor ds. Huiskamp op dit moment beperkt tot de Open Kring
bijeenkomsten en de huiskamertour van de wijk Noord West. Ook probeert hij weer enige pastorale bezoeken brengen en voor te
gaan in kerkdiensten, die geen bijzonder karakter hebben. In de Samenspraak van maart wordt meer informatie gegeven. Tevens
wordt daarin de brief van de kerkenraad aan ds. Huiskamp en de verklaring van ds. Huiskamp gepubliceerd.
Taizé: Taizé zingen is voor de maand februari verplaatst naar dinsdag 13 februari. We oefenen Taizéliederen 2,3 of 4-stemmig
afhankelijk van de deelname. Heb je ook zin om mee te zingen? Je bent welkom in de Antenne. We zingen van 18.45 - 19.45 uur.
Huiskamertoer: sectie NO-1 dinsdagmiddag 20 febr. 14.00 uur , dinsdagavond 27 febr. 20.00 uur, maandagavond 12 mrt. 20.00
uur, donderdagavond 22 mrt. 20.00 uur. Opgave voor 13 febr. bij: Henny Logtenberg, tel. 613275 e-mail:
f.logtenberg@kpnplanet.nl sectie NO- 2: maandagavond 19 februari, dinsdagmiddag 20 februari, woensdagavond 7 maart, en
donderdagavond 15 maart. Opgave bij Jackie Wieringa : 616826 (na 18 uur) email: jackie.wieringa@hetnet.nl
sectie NO- 3: donderdagavond 15 februari en dinsdagmiddag 20 februari. Opgave bij Leny Nijboer: 616051 email:
leny.nijboer@gmail.com
Huiskamertoer Zuid-West: Op 12 feb.’s middags en op 14 feb. ’s avonds is er een ontmoeting. Opgave kan bij Gerda Hofman.
Voorbereidingsgroep Stille Week: In de afgelopen jaren hebben we altijd een groep gehad, die met elkaar de Stille Week heeft
voorbereid. Ook dit jaar zouden we dit weer willen doen. Juist ook omdat de meesten na jaren van inzet, begonnen zijn aan andere
taken, zou het mooi zijn als er nieuwe mensen zich zouden aanmelden. Vind je het leuk om na te denken over de Stille Week en
vorm te geven aan de vieringen meld je dan aan bij ds. Karsten van Staveren
Kerk en Israël: Lezing donderdagavond 22 febr. in De Fontein Hoofdvaart 7, aanvang 19.30 uur. Mevr. dr. Margot Maynard en
mevr. Sharon Mulder geven inzicht in wat een synagoge eigenlijk is, welke religieuze voorwerpen er te zien zijn en wat deze

betekenen. Margot Maynard heeft in de Verenigde Staten de opleiding tot rabbijn gevolgd. Sharon Mulder heeft tijdens haar studie
haar Joodse wortels herontdekt. Beiden zijn bestuursleden voor Stichting Sjemmesj, die zich inzet voor het behoud van de synagoge
in Emmen. Bij voldoende belangstellig wordt een bezoek aan deze fraaie synagoge georganiseerd.
OPROEP vanuit vluchtelingenwerk Hardenberg - In Hardenberg woont een Syrisch echtpaar waarvan de zoon in een instelling in
Harreveld (ongeveer 90 km van Hardenberg) verblijft. Voor een bezoek aan hun zoon vergoedt de gemeente 1 x per week de
reiskosten Hardenberg-Harreveld. Maar het is voor zowel de zoon als de ouders belangrijk ,dat ze elkaar vaker zien. Wie wil deze
ouders en hun zoon helpen om elkaar vaker te zien en zijn bereid om ze op zaterdag of zondag van Hardenberg naar Harreveld (en
terug) te brengen? Het bezoek aan Harreveld duurt ca. 1 tot 2 uurtjes. Uiteraard worden de benzinekosten hiervoor vergoedt. Wilt u
deze ouders helpen? Neem dan contact op met Irene Zweers, maatschappelijk begeleider van Vluchtelingenwerk Oost Nederland,
tel. 0683121148 of -mail izweers@vluchtelingenwerk.nl
Zondag 18 februari – Noodhulp collecte: Met je kinderen op de vlucht. Onder de vier miljoen Syriërs, die hun land zijn ontvlucht,
bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn
moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) helpt met verloskundige
zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting. Helpt u mee om deze
collecte tot een succes te maken?
55+: Donderdag 15 februari 55+ middag. Dhr. Verburg laat ons dia’s zien van de natuur en vertelt over de cultuur in Noorwegen.
Aanvang 14.00 uur. Mocht u gehaald willen worden bel dan tussen 12.00 en 13.00 uur met Tjerkje van der Meulen, tel. 613643.
Ontmoet elkaar eens anders: De activiteitencommissie van NW- 1 ,2 en 3 nodigt u uit voor een gezellig avondje BILJARTEN.
Zaterdag 17 febr. vanaf 19.30 uur gaan we biljarten in De Corner. Voor beginners is er goede begeleiding. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Drankjes voor eigen rekening. I.v.m. vacante wijken is het ons niet gelukt om iedereen persoonlijk uit te nodigen.
Opgave bij Joke Deen tel. 0523-615756 of email: hnsdn87@gmail.com
Werkgroep Opendeur- en Zangdiensten: Zondag 25 februari een Opendeur dienst in de Van Dedemkerk. Vanaf 18.50 uur zingen
we samen enkele bekende liederen, de dienst begint om 19.00 uur. Voorganger is ds. G.A. Trouwborst uit Nieuwleusen en ook De
Cantorij o.l.v. Marjanne Visscher verleend haar medewerking aan de dienst. Thema : “Heilige grond”. Ook u bent van harte welkom.

Uitbreiding kostersteam : Else de Ronde, Nico van Hattem ,Janny en Koert Naber hebben aangegeven graag mee te willen
werken aan het verzorgen van de avonddiensten in de Fontein als vrijwillig koster. We zijn blij met hun aanbod en wensen
hun veel plezier toe bij hun taak. Vanaf vanavond zult u hen bij toerbeurt tijdens de avonddiensten ontmoeten in de Fontein.
Kerkbalans: De voorlopige opbrengst actie kerkbalans 2018 wordt pas volgende week bekend gemaakt omdat er nog onvoldoende
formulieren binnen zijn.
Aswoensdag: 14 feb. is er een korte viering in de Antenne het begin van de veertigdagentijd, waarin de kerk zich voorbereidt op het
grote feest van Pasen. Een goede voorbereiding kan niet zonder bezinning, een moment van stilte en inkeer. Een kort avondgebed
waar U de gelegenheid heeft om getekend te worden met het kruis van Christus, wetend dat we breekbare mensen zijn.
Kind op Zondag: organiseert op 15 maart as. in Amersfoort een 'literair café over het vertellen van Bijbelverhalen in de kerkelijke
praktijk van vandaag'. Het nieuwe materiaal 'Kinderen in de kerk' (KEK) krijgen de deelnemers gratis mee om het in de gemeente uit
te kunnen proberen. Aanmelden via www.kwintessens.nl/kekliteraircafe.
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

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.)

