De Antenne

11 maart 2018

Van Dedemkerk

9.30 uur: Dienst in Van Dedemkerk

9.30 uur: ds. G.B. Huiskamp, m.m.v. Jubal
Zingen: NLB 122: 1,3, NLB 836: 1,2,3, Lied van het licht, NLB
753: 1,3,4,5, NLB 390, Gez. 319 (oude) Liedboek voor de Kerken
Schriftlezing:Jozua 4: 19-24 en Jozua 5: 10-12, Johannes
6: 1-15
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: KIA/Binnenlands diaconaat

16.30 uur: Dienst in Van Dedemkerk

16.30 uur: Kruimeldienst, ds. K. van Staveren

19:00 uur: Dienst in De Fontein

19:30 uur: Dienst in van Dedemkerk

19.00 uur: ds. K. van Staveren
Zingen: NLB 536: 1,2,3, NLB 587: 1,2,3,4, NLB 562,
NLB 561: 1,4,5, NLB 935, NLB 657: 1,2,4.
Schriftlezing: Marcus 14: 66-72
Thema: “Als een baksteen?”
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: KIA/Binnenlands diaconaat
19.30 uur : 14 maart Biddag, ds. P. Lindhout
Collecte: K&S/Voedselbank

Kindercollecte: 1e kwartaal 2018 - Ronald Mc Donald fonds
Collectes: 04-03 voor PKW € 249,15 en K&S € 200,01, verjaardagsfonds € 807,11
Wijziging avond dienst 18 maart: In deze dienst gaat de ds. G. Rohaan uit Bergentheim voor en niet ds. R.J. Perk uit Nijverdal
Omroep NOOS: De kerkdienst van 11 maart wordt opgenomen door omroep NOOS.
Van Dedem Marke: De weeksluiting van zaterdag 17 maart om 19.00 uur staat in het teken van “Biddag”. Voorganger is Ds. A. ten
Brinke en het VDM-vrijwilligerskoor hoopt haar medewerking te verlenen. Wees welkom.
Binnenlands diaconaat collecte: Aandacht voor mensen in de knel in Almere. Almere is een jonge stad waar sociale
samenhang ontbreekt en er is veel armoede en werkloosheid. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere
mensen in financiële nood bij met praktische hulp, zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard voedselpakket,
maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Jaarlijks helpt de kerk
hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Mensen worden ook ondersteund met advies en cursussen om weer op eigen benen te
staan. Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals Sociale Supermarkt Almere in Nederland. Helpt u mee
om deze collecte tot een succes te maken?
Huiskamertour Zuidoost: Het laatste 'station' van de huiskamertour van wijk Zuidoost is op dinsdag middag 13 maart 2018 om
14.30 uur bij familie Te Velde, Bachplein 8.
Brongroep: De brongroep is een groep mensen van alle leeftijden die met elkaar in gesprek willen raken over de Bijbel. Als je de
Bijbel met elkaar leest is het telkens weer een verrassing dat je aan het einde van een avond met iets nieuws naar huis gaat. 15
maart komen we om 20.00 uur samen in zaal 2 van de Fontein. Opgave kan bij ds. Karsten van Staveren dskvanstaveren@pkndedemsvaart.nl of 0523-612425
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: 15-3 en 223 de afsluiting.
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
Musical op zoek naar Judas: Op zaterdag 24 maart en zondag 25 maart wordt in de Voorveghter te Hardenberg de Musical: Op
zoek naar Judas opgevoerd. Bewust is gekozen om dit aan het begin van de stille week te doen, een mooi begin naar Pasen. Het
verhaal gaat over Judas, wie was hij, waarom maakte hij deze keuze, wie waren zijn ouders?? Kortom allemaal vragen. Een verhaal
dat niet vergeten mag worden. Nieuwsgierig geworden? Kaartverkoop bij boekhandel Heijink in Hardenberg of telefonisch te
bestellen bij Mirjam Wanders 235964
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.
Bloemschikking voor deze vierde zondag van de Veertigdagentijd: verwijst naar een gedeelte uit het evangelie naar Johannes,
het verhaal van vijf broden en twee vissen. Onderweg in de woestijn van deze wereld leert Jezus ons delen. Want waar mensen
leren breken en delen, daar zal genoeg zijn voor iedereen. Onvoorwaardelijke liefde die leven geeft en vreugde brengt. In de
schikking zien we roze bloemen, 5 en 2. Op deze 4e zondag breekt het licht van Pasen alvast een beetje door: dat zorgt voor roze
lichtpuntjes in het paars.
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.
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.
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
Quiz avond: Wij als activiteiten commissie willen een quiz avond organiseren. Hiervoor hebben we uiteraard deelnemende teams
nodig die tegen andere teams willen strijden. De vragen zijn divers, zoals onderwerpen van : nieuws, geografie, sport en spel, welk
jaar was dit, Bijbel vragen ronde, muziek, e.d. Een team kan bestaan uit ongeveer 6 personen en het zou leuk zijn als er teams van
verschillende leeftijdscategorieën meedoen. De bedoeling is dit op een vrijdagavond in de maand oktober te laten plaats vinden. De
inloop is vanaf 20:30 uur en we gaan dan om 21:00 starten met de quiz. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje,
tegen een kleine vergoeding voor de drankjes. Durven jullie deze uitdaging aan!! Graag horen we van jullie of er met een team
meegestreden wordt. Liefst op korte termijn, er kunnen een beperkt aantal teams mee doen in de wedstrijd. Verder bestaat er de
mogelijkheid om als team je eigen supporters mee te nemen die kunnen buiten mededingen de quiz ook mee spelen. (Zonder
voorzeggen).
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het aprilnummer van De Samenspraak is zaterdag 17 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?
Nasleep van de inbraak: Vorige week zaterdag werden we bij thuiskomst zeer negatief verrast door ongenode gasten die ons hele
huis op de kop hebben gezet. Via deze weg willen we iedereen danken die ons door woord en daad een hart onder de riem hebben
gestoken. De warmte die we hebben ervaren van velen in Dedemsvaart heeft ons goed gedaan. Een hartelijke groet familie van
Staveren.
Stand van zaken beroepingscommissie: In de weken voor Pasen gaan we in gesprek met mogelijke predikanten. Hebt u als
gemeente nog een specifieke vraag, die we mee kunnen nemen, dan kunt u deze per mail sturen
naar: beroepingsciepkndedemsvaart@gmail.com
Kerk televisie: De laatste weken zijn er problemen geweest voor een aantal kijkers van de kerk televisie. Gelukkig zijn de
problemen bij onze leverancier de sIKN (gedeeltelijk ) opgelost. Van beide kerken kan men de diensten weer live bekijken. Het is
nog niet mogelijk om van de Antenne Kerk de eerdere uitgezonden diensten te bekijken. We hopen dat dit ook spoedig zal worden
opgelost, mocht u toch problemen ondervinden met het kijken neem dan contact op met Herman Moes telefoon 06 17 41 73 22 of
Aart Prinsen Telefoon. 06 20 50 48 76

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.)

