Zondag 13 maart, 4e zondag van de lijdenstijd
Huwelijksjubileum. Op woensdag 16 maart hopen Gerrit en Tiny Hans, Prins Bernhardstraat 73, 7701 HX Dedemsvaart te
gedenken dat zij zestig jaar getrouwd zijn. En op vrijdag 18 maart hopen Peter en Jenny Schotkamp, Asterstraat 49, 7701 EV
Dedemsvaart te gedenken dat zij vijftig jaar getrouwd zijn. Beide paren wensen we van harte geluk en nog veel goede jaren.
Ellie & Rikkert. Vanmiddag om 15.00 uur komen Ellie & Rikkert in de Antenne voor een programma van ongeveer anderhalf
uur voor 4 jaar en ouder. Er is oppas voor 0-3 jaar. Er wordt een collecte gehouden. De kerk is open vanaf half drie.
Opbrengst gezamenlijke collecten: 6 maart: PKW € 484,43 ; K&S-Ethiopië € 386,27 .
Liturgische bloemschikking. Judica - doe mij recht. Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd klinkt de roep om recht.
In de schikking zien we hoe de ene misdadiger zich naar Jezus keert.
Campagne Kerk in Actie 2016. “Zet een stap naar de ander” (week 5). “Ik ga” zeiden de leden van zes kerken in
Amsterdam-Zuidoost en ze zetten een stap naar hun buurtgenoten die uit een ander land komen. Bij het diaconale centrum
“Stap Verder” zijn deze mensen van harte welkom. Ze krijgen er taallessen en juridisch advies, een maaltijd of medische zorg.
Goed geschoolde vrijwilligers wijzen hen de weg in het Nederlandse oerwoud van regels en wetten. Door geld in het
spaardoosje thuis van “Kerk in Actie” te doen steunt u dit project.
Koterkelder. De afgelopen weken is een aantal mensen druk bezig geweest om de Koterkelder op te knappen. Het resultaat
mag er zijn! Er ligt een prachtige nieuwe vloer, de muren zijn van een fris kleurtje voorzien en de TL-balken zijn vervangen
door sfeervolle verlichting. Neem gerust eens een kijkje als u in de kerk bent! Vanaf deze plek wil ik de klussers bedanken
voor alle tijd en moeite die ze in dit project hebben gestoken!
Veerle van Kesteren
Huiskamertour Noord Oost. Op dinsdag 15 maart bij fam. Brinkhuis, Langewijk 368.
Huiskamertour Zuid-Oost. 17 maart a.s. is de laatste huiskamertour van dit seizoen. Wanneer jij/ u zich nog niet hebt
opgegeven dan kun je nog aanschuiven bij de fam. van Kesteren, Moerheimstraat 99. We beginnen om 20.00 uur.
De Antenne. In de kleine hal, bij de kaartenstandaard, vindt u weer een uitgebreide collectie paaskaarten.
Wijk Zuid-Oost. Palmzondag 20 maart om 15.00 uur eieren zoeken bij de Kotermeer (bij de uitkijktoren en het speeltuintje).
Graag even opgeven bij: r_te_velde@hotmail.com. Opa’s en oma’s, vaders en moeders, mogen allemaal komen.
Meet & Greet Kisoroszi. Van 30 april tot 7 mei willen met een groep jongeren een bezoek brengen aan onze zustergemeente in Hongarije. Bedoeling is er een uitdagende, boeiende week van te maken met verrassende ontmoetingen. Inmiddels
hebben 6 jongeren interesse getoond, maar er kunnen nog meer! Op woensdag 23 maart om 19.30 uur is er in de
koffiekamer van de Antenne een informatiebijeenkomst. Je hoort wat je mag verwachten en je kunt vragen stellen aan Timea
Száres; zij woont in Kisoroszi en is rond Pasen een week in Dedemsvaart. We gaan dus meteen ons Hongaars oefenen.
We zoeken tevens een paar wat oudere jongeren(18+) die deze week met ons mee willen met auto/als chauffeur/begeleider.
Ook jullie zijn 23 maart van harte welkom. De eigen bijdrage voor deze reis is € 150,= We zijn bereikbaar via email:
werkgroephongarije@planet.nl of tel. 06-38890013.
Doel kindercollecte Make a wish Nederland. Ieder kind wil kind zijn. Ook kinderen met een levensbedreigende ziekte.
Kinderen voor wie het leven voor een groot deel bestaat uit angst en ziekenhuisbehandelingen. Make-A-Wish Nederland haalt
deze kinderen uit de zorgen en laat ze door het vervullen van hun liefste wens weer kind zijn en geen patiënt. Dit geeft deze
kinderen maar ook het hele gezin kracht en energie voor de toekomst. Make-A-Wish Nederland, voorheen Doe Een Wens,
bestaat al sinds 1989 en vervult ieder jaar ruim 500 liefste wensen van kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar met een
levensbedreigende ziekte.
Open kring. Op dinsdag 15 maart komt de Open Kring weer bij elkaar. Alléén de avondbijeenkomst. Vanaf 17.00 uur bij
Judith van Kesteren, Hoofdvaart 99a. We sluiten het seizoen daar af met samen eten….
Workshop Samenleesbijbel. De NBG werkgroep organiseert, samen met kerken in Dedemsvaart en Balkbrug, op
woensdag 16 maart een workshop rondom de Samenleesbijbel. Deze workshop is bedoeld voor (groot)ouders en opvoeders.
Je gaat tijdens de workshop zelf aan de slag en er is veel ruimte voor vragen. De workshopleider is NBG-regiocoördinator
Mark Koelewijn. Welkom in De Antenne van 19.30-21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Er is een collecte voor het werk van het
Nederlands Bijbelgenootschap.

Dopen. Op 3 april, in de morgendienst in de Van Dedem Kerk, hopen we weer te mogen dopen. Als er ouderparen zijn die
ook willen laten dopen, willen die contact opnemen met Ds. Gerrit Huiskamp.
55+ Donderdag 17 maart komen we om 14.00 uur in de Antenne weer bij elkaar. Bert Linde zal ons uitleg geven over wetten
in de bijbel en wetten van nu. Aansluitend laten we de foto’s van het reisje van het afgelopen jaar zien. Voor vervoer kunt u,
tussen 12.00-13.00 uur, bellen met Gerdien Huizinga, tel. 613071. Tot donderdag.
Bijbelkring. Op donderdag 17 maart komen we vanaf 10.00 uur weer bijeen in de Fontein rondom het boek Prediker 11.
Paasactie diaconie 2016. 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 en 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 24 maart van 13.30-16.30 uur en van 19.00-20.30 uur
klaar in De Antenne. Graag bij het ophalen van de attenties gebruik maken van de ingang aan de Prins Bernhardstraat.
De voorbereidingsgroep paasactie 2016.
Commissie Kerk en Israel. Op donderdagavond 17 maart is er weer een interessante bijeenkomst van de Commissie Kerk
en Israel. We gaan op zoek naar de oorsprong van het Christelijk geloof en ontdekken onze Joodse wortels. Met een
kleurrijke presentatie van hun schilderijen laten Wiert en Heather Douglas zien in wat voor bijzondere tijd we leven en
vertellen wat het betekent om als christenen verbonden te zijn met Israël. Inloop vanaf 19.00 uur met koffie,
aanvang 19.30 uur, in De Fontein. Van Harte welkom! Gerbrig Arends en Gerrit Jan Vrieling.
Kruimeldienst 2.0. Geloven dat doen we samen! Zou je het leuk vinden om met je (klein)kind van ongeveer 0 tot 6, een keer
samen een halfuurtje bezig te zijn met het luisteren naar de verhalen van God, kinderliederen te zingen en samen te bidden
dan kan dat. Zondag 20 maart komen we weer bij om te luisteren naar het verhaal van de verloren zonen. We beginnen om
16.30 uur in de van Dedemkerk, daarna is er voor jong en oud wat te drinken in het kruispunt.
Op zoek naar Handige Klussers voor de Paasdienst. Pasen is het grootste feest van de kerk. Om dit feest uitbundig te
vieren voor alle leeftijden leek het mij mooi om voor in de kerk voor de Paaszondagdienst een Paastuin te creëren. Een
Paastuin is het paasverhaal uitgebeeld in een bouwproject. Zo hoor je niet alleen over het Paasverhaal. Je ziet het ook. Te
vinden in die Paastuin is een open graf, tenminste één kruis, gras of bloemen als teken van nieuw leven. Wie met mij wil
nadenken over hoe we zoiets zouden kunnen vormgeven kan zich melden bij ds. Karsten van Staveren, email:
dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of tel. 612425.
Op zoek naar helpers voor het Paasontbijt. Pasen is het grootste feest van de kerk. Elk jaar vieren we dat met elkaar. We
doen dat door vespers, nachtwakes, witte donderdag en goede vrijdag vieringen. Maar naast dat alles willen we ook dit jaar
elkaar de kans geven om te ontmoeten tijdens het paasontbijt. Het zal om 8.00 uur gehouden worden in de Antenne. De
kinderen mogen paaseieren zoeken. Neem gerust ook je buren mee. Opgave voor 18 maart bij ds. Karsten van Staveren.
Voorjaarsmarkt. Zaterdag 30 april is er weer de jaarlijkse voorjaarsmarkt achter de Van Dedemkerk. Er is weer van alles te
zien, te koop en natuurlijk ook veel te beleven voor jong en oud. De hamburgers, de knieperties en de lekkere soep van de
Hongarije groep staat voor je klaar. Kortom: kom tussen 9.00 uur en 13.00 uur voor een paar uurtjes gezelligheid.
Nieuwe bankrekeningnummers. Taakgroep Kerk & Samenleving deelt mee, dat er bankrekeningnummers gewijzigd zijn per
1 januari 2016. Hierbij het verzoek de oude rekeningnummers van het internetbankieren uit uw adresboek te verwijderen.
Prot. Zending D'vaart: NL17FVLB0226122425 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. Zending
Evangelisatie: NL73FVLB0226122387 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. inzake Evangelisatie
Diaconie: NL70FVLB0226122344 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w.
Indien u een gift overmaakt, waar de commissies u heel dankbaar voor zijn, graag vermelden waarvoor het is bestemd. Dit
maakt het voor de penningmeesters makkelijker om de bijdrage juist te boeken en te besteden. Alvast bedankt.
Hongarije Werkgroep: Omroep Max heeft tijdens het inpakken van de Kerstpakketten opnames gemaakt. Deze opnames
zijn te zien op 2e Paasdag (28 maart) om 15.25 uur op NPO2. Het programma heet: “Max maakt mogelijk.”

Wekelijkse nieuwsbrief digitaal te ontvangen. U kunt de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen en dan komt deze al op
donderdagavond in uw mailbox. U kunt zich aanmelden via e-mail: pkn.nieuwsbrief@gmail.com.
Taakgroep Beheer.
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.)

