Van Dedemkerk

12 maart 2017

Dienst: De Antenne

19.00 uur: De Fontein, ds. J. van Dijk
Zingen: Ps. 81: 1,9, NLB 944: 1,2,3,4, Ps. 75: 1,2, Ps 68: 9,7,
NLB 268: 1,2
Lezen: Psalm 75 (BGT) en 2 Koningen 19: 14-20
Thema: Ambivalentie
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA/Zending

De Antenne

9.30 uur : ds. K. van Staveren
Zingen: PS 91A, ELB 356 (Van u Wil ik zingen), Er is een
God die hoort.
Lezen: Mattheus 17: 1 - 9
Thema: “In wiens schaduw sta jij?”
m.m.v.: Christelijk mannenkoor ASAF
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA/Zending
19.00 uur : ds. K. van Staveren, Taizé Dienst

Kindercollecte: Stichting” Mavuvu”
Overleden: Op zaterdag 4 maart is Roelie van Dijk-Kraal in de leeftijd van 93 jaar overleden. Donderdag 9 maart hebben wij
in dankbaarheid haar leven herdacht in het kerkelijk centrum “de Antenne”. Onze gedachtes en gebeden zijn bij haar
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
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: 5 maart voor K&S voor de Glind € 381,27, PKW 26 februari € 422,29 en 5 maart € 454,86
Bestelling huispaaskaarsen 2017: In de hal van de Fontein en De Antenne liggen bestellijsten voor de huispaaskaarsen
klaar tot en met zondag 12 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.
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.
Bijbelkring: Donderdag 16 maart vanaf 10.00 uur komt de Bijbelkring rondom Openbaring o.l.v. ds. J. van Dijk weer bij elkaar
in zaal 1 van De Fontein.
Ontmoetingsgroep: We komen maandagavond 13 maart vanaf 20.15 uur in zaal 2 van De Fontein weer bij elkaar.
Basiscatechese: Hallo jongens en meiden van groep 7 en 8. Zondag 19 maart is er weer basiscatechese in de Antenne. In
de samenspraak staat 26 maart, maar dan is er een Anders kerkendienst. Vandaar een week eerder. We hopen jullie 19
maart weer te zien, groetjes Julia en Astrid. Info: a.ekkelenkamp@gmail.com.
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 , 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 2: Voor wie zich nog op wil geven voor deze mooie “Delen is Verbinden” bijeenkomst:
16 maart ‘s avonds, er is nog plek!! Je kunt je nog opgeven per mail: jackie.wieringa@hetnet.nl
Bijeenkomst commissie Kerk & Israël: Op dinsdag 21 maart 2017 in de Fontein, aanvang 20.00 uur organiseert de
Commissie Kerk & Israël een interessante bijeenkomst. Henk Dijkema spreekt over het thema: Israël, ‘Staat ter discussie’. In
vogelvlucht de geschiedenis van het land en het volk van de laatste 2000 jaar. Daarna de actuele situatie rond Israël. Dit en
meer komt aan bod tijdens de bijeenkomst. Voor verdere informatie kunt u bellen met Gerbrig Arends-Alkema, tel. 0653872870 of Gerrit Jan Vrieling, tel. 06–22691410.

Opendeur-en Zangdiensten: De Open deur dienst van 26 maart is nog een keer in De Antenne. Er is samenzang vanaf
18.50 uur, de dienst begint om 19.00 uur. Voorganger is ds. G.B. Huiskamp met het thema: Als of hemel en aarde elkaar
raken. Verder werkt de familie Nijmeijer uit Bergentheim mee, zij spelen op verschillende muziekinstrumenten en zingen
daarbij.
Bijbelkring ds. Karsten van Staveren: Een kring voor iedereen die overdag tijd heeft. Met elkaar willen we openhartig van
gedachten wisselen over wat God ons door een geopende Bijbel heen wil zeggen. Zo willen we van elkaar leren en groeien in
onze levensweg met God. In het komende jaar gaan we het hebben over het prachtige boek van de Psalmen. We komen op
16 en 30 maart bij elkaar in de consistorie van de van Dedemkerk om 9:45. Informatie kunt u inwinnen bij ds. Karsten van
Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425.
Gezocht: De Taakgroep Pastoraat is op zoek naar iemand die tijdens haar vergaderingen kan notuleren, daarna de notulen
uitwerkt en rondmailt. Wij zijn met 5 personen (met af en toe gasten) en we vergaderen op een dinsdag zo’n zes keer per jaar
altijd in zaal 2 van De Fontein in een plezierige sfeer. Wie wil ons helpen? Graag contact opnemen met ds. J. van Dijk.
Zendingsblad VANDAAR: Een oproep voor de mensen die een zendingsbusje in huis hebben en het blad Vandaar
bezorgen. Op dinsdag 21 maart a.s. worden de busjes weer geleegd. U/jij bent van harte welkom in De Antenne tussen 19.00
uur en 20.00 uur. Graag tot ziens in zaal 6 (het zgn. herdershok). Mocht u/jij verhinderd zijn, dan graag even contact opnemen
met Diny Petter, de Aak 63, tel. 614758.
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.
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.
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 deze dienst krijgen we de kans om er meer over te weten te
komen. Het lijkt in dit geval een lekkere dienst te worden.
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het maartnummer van De Samenspraak is zaterdag 18 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?
Nieuwsbrief-redactie:We zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker die in ons redactieteam van de Nieuwsbrief wil
helpen met het samenstellen van de nieuwsbrief. Informatie kunt u verkrijgen bij René Grijsen; zie voor het adres onderaan
deze Nieuwsbrief.
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.)

