Zondag 14 februari 2016
Opbrengst gezamenlijke collecten: 24 jan. Kindercollecte 'Een lach op het gezicht van kinderen in Nederland' € 575,38.
31 jan. voor 'Kerk en Samenleving' € 531,78 .
7 februari voor 'Kerk en Samenleving' € 555,80.(Hierin is begrepen € 53,85 vanuit Avondlicht), PKW € 333,05
Campagne Kerk in Actie 2016: “Zet een stap naar de ander” (week 1). Veel kinderen in Oekraïne lijden dagelijks onder de
gevolgen van drugs en alcoholverslaving. Ze vinden een nieuw thuis in het opvanghuis “De Ark”, dat door de kerk in
Novovolinsk wordt gerund. Hier leren ze wat het is om te delen en lief te hebben. In het nabijgelegen dorp Zhovtneve kunnen
kinderen in een dagcentrum van de kerk terecht voor een maaltijd etc. Door geld in het spaardoosje thuis van Kerk in Actie te
doen steunt u dit project. Er liggen nog 40 dagenboekjes bij de ingang van de kerk. Mocht u er nog geen hebben en er wel
één willen dan kunt u deze meenemen. Ook kunt u nog steeds het geld hiervoor in het daarvoor bestemde busje doen.
Concert Ellie & Rikkert: Op zondag 13 maart komen Ellie & Rikkert ’s middags naar De Antenne met een kinderprogramma
vanaf 4 jaar. Het begint om 15.00 uur, kerk open 14.30 uur. Er is geen entree, wel een collecte en er is oppas
Samenleesbijbel: Op woensdagavond 16 maart is er een kennismaking in de vorm van een workshop met de
Samenleesbijbel, door Mark Koelewijn van het NBG. Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur in De Antenne
Catechisatie 12 t/m15 jaar 19.00-19.45 uur: Woensdag 19.00 uur in de Antenne met ds.Breunesse, donderdag 19.00 uur in
de Fontein met ds.van Staveren , donderdag 19.00 uur in de Antenne met ds.van Dijk.
Taakgroep Jongeren: Hierbij nodigen wij alle jeugdwerkers en ouders uit. Er zal iemand van YMCA Jeugdwerk komen om te
bespreken: Wat maakt ,dat het tieners raakt…Donderdag 25 februari inloop vanaf half 8 - start 20.00- half 10 einde met
aansluitend hapje/sapje in het Kruispunt. Vind jij het ook lastig om goed aan te sluiten bij de belevingswereld van tieners?
Want weet jij wat hen bezig houdt en waarom ze doen zoals ze doen? Tijdens deze workshop gaan we samen verkennen en
actief aan de slag met wat hen bezig houdt en hoe je als volwassene hierop aan kunt sluiten zodat je contact met hen ook
echt contact wordt. Aanmelden: bij Diana Breukelman; j.breukelman@vodafonethuis.nl of 0523-615510
Huwelijksinzegening: Vrijdag 26 februari a.s. trouwen Erik Kamp en Arina Both. De kerkelijke inzegening van het huwelijk is
om 14.15 uur in de Antenne. Zij wonen aan de Reuverswerf 14, 7701XS Dedemsvaart.
55+ : Wijziging programma 25 februari: Anders dan in de Samenspraak vermeld staat, komen we om 16.30 uur bij elkaar in
de Antenne voor de (uitgestelde) Nieuwjaars borrel met aansluitend een broodmaaltijd. Voor vervoer kunt u tussen 12.0013.00 uur, bellen met Gerdien Huizinga, tel. 613071. Tot donderdag.
Dubbelmannenkoor concert met CMK Asaf en CMK Dronten: Het Chr. Mannenkoor Asaf o.l.v. Peter Bos en het
Chr. Mannenkoor Dronten o.l.v. Peter Speek geven op zaterdagavond 27 februari D.V. een gezamenlijk concert in De
Antenne. Beide koren laten zich deze avond begeleiden door Wilco Veldkamp piano en Ronald IJmker orgel. Het concert
begint om 20.00 uur .De toegang van de avond is gratis, wel is er een collecte.
Toneelstuk “Plamuren is Plamuren”: Het toneelstuk van afgelopen weekend heeft het mooie bedrag van € 2455,25 netto
opgebracht. Hartelijk bedankt dat u er was, het waren 2 gezellige avonden! Namens de toneelgroep en de Stuurgroep
Fondsenwerving.
Taizé: Op zondag 21 februari 2016 is er tijdens de avonddienst in De Antenne een gebedsviering in de stijl en de sfeer van
Taizé. De viering is een meditatieve dienst waarin liederen, gebed en stilte centraal staan. Het thema van deze dienst is: ‘Dit
is mijn zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!’ De kerk is open vanaf 18.30 uur en de viering begint om 19.00 uur. Wees
welkom!
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 + 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 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 2016
Opendeur-en Zangdiensten: Op zondag 28 februari is er om 19.00 uur een zangdienst in de Van Dedemkerk.
Voorganger is ds. Bart Breunesse en het gospelkoor Akousate uit Dalfsen o.l.v. Bert Bootsma verleend haar medewerking.
Het thema is deze keer : “ Ik ga” . Organist is Hans Niezink.

Nieuwe bankrekeningnummers: Taakgroep Kerk & Samenleving deelt mee, dat er bankrekeningnummers gewijzigd zijn per
1 januari 2016. Bij internetbankieren een verzoek om de oude rekeningnummers uit uw adresboek te verwijderen.
Diaconie NL70FVLB0226122344 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w.
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
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.
Belijdenisgroep: Op maandag 15 februari komen we weer bij elkaar. Vanaf 19:30 uur in De Antenne.
Voorbereidingsgroepje: Op donderdagavond 18 februari hopen we als voorbereidingsgroepje weer bij elkaar te komen in De
Antenne. Aanvang 20:00 uur. We bereiden de dienst voor van zondag 6 maart, om half tien in De Antenne.
Het is de 4e zondag van de veertigdagentijd. De kleur is roze! De lezingen zijn: Hebreeën 8:1-13 en Lucas 15:11-32
Huiskamertour wijk Zuid West: Deze week zetten we onze huiskamertoer voort. Op maandagmiddag komen we bij elkaar.
Heeft u interesse om aan te sluiten in de komende weken, neemt u dan contact op met Gerda Hofman (0523-616814) of ds.
Karsten van Staveren
Huiskamertour wijk Noord Oost-2: Op 16 febr. om 20.00 uur bij fam. E.Zweers, de Prunus 34; 17 febr. om 14.30 uur bij
fam. K.Visscher, Ridderspoorstraat 22 ; 22 febr. om 14.30 uur bij fam. H. Veerbeek, Asterstraat 34 en om 20.00 uur bij fam.
J.H. Kat, Rozenheim 8. Mochten er nog mensen belangstelling hebben, dan kan er bij voldoende aanmeldingen nog een
avond op 23 febr. worden gehouden. Aanmelden per telefoon 616051 of mail: lenynijboer@gmail.com
Huiskamertour Zuid Oost: Dinsdagmiddag komen we bij elkaar bij de fam. Te Velde, Bachplein 8. Ook al hebt u/ jij je niet
opgegeven, je bent hartelijk welkom.
Diaconale collecte van deze zondag: ‘The Home of Hope and Dreams’ is een uniek kinderhuis in Uganda, opgericht in 2009
door Gini Pullen uit Hardenberg. Er wordt een veilig thuis geboden aan 23 kinderen via goed onderwijs, gezondheidszorg en
een liefdevolle omgeving. De initiatiefnemers willen nu graag eigen voedsel verbouwen en dieren houden, samen met de
kinderen. Wij kunnen door een gulle gift meebouwen om zo de ‘Farm of Hope and Dreams’ te helpen realiseren’. Zie ook:
www.homeofhopeanddreams.org. Van harte aanbevolen!’
Na-gesprek Islam: We zijn te gast geweest in de Ulu Moskee in Zwolle en hebben zo onze ervaringen opgedaan. Wilt u/ jij
daar ook iets van horen dan ben je welkom op 15 februari a.s. om 20.00 uur in de Antenne.
Doopdienst: Op zondag 21 februari hopen we in de dienst van 9.30 uur de H.Doop te bedienen aan Vince Lubbelinkhof, De
Klaverzuring 29.
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.)

