De Antenne
09.30 uur: Hans Bouma, Verhalendienst

17 maart 2019

Van Dedemkerk

09.30 uur: Dienst in De Antenne

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: KIA/Binnenlands Diaconaat
19.00 uur: ds. W. van Moolhuizen, Taizé dienst

19.00 uur: De Fontein: ds. K. van Staveren
Liturgie: Ps. 27: 1,2, NLB 655: 1,3,4, NLB 344, NLB 289,
NLB 512: 1,3,5,6, NLB 871
Thema: “Wow!”
Schriftlezing: Lucas 9: 28-36

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: KIA/Binnenlands Diaconaat

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: KIA/Binnenlands Diaconaat

Kindercollecte: 1e kwartaal 2019: Een jaar lang groente en aardappelen voor gezinnen in Armenië, Albanië en Moldavië
Collecte: 10-03 PKW € 379,09 en K&S € 380,00
Opname van de kerkdienst van zondag 17 maart in de Antenne: In de ochtenddienst van zondag 17 maart zal de
kerkdienst worden opgenomen door Kerkomroep.nl. De dienst zal op de radio te beluisteren zijn via het radioprogramma ‘Kerk
op Zondag’ bij omroep NOOS op zondag 24 maart.
Week 2 van de 40-dagentijd: Een nieuw begin voor (ex-) gedetineerden: Deze week sparen wij voor elf Exodushuizen
waar ex-gedetineerden worden geholpen om via een woon- en werkprogramma hun leven weer op te bouwen. Meer dan
1600 vrijwilligers werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een
bezoek aan een ouder in detentie. In de kerk is de diaconie collecte ook voor een nieuw begin van gedetineerden en exgedetineerden.
Chr. Vrouwenbeweging De Doorgang: Omdat de hal van de Fontein a.s. woensdag in gebruik is voor het stemmen, is ons
verzocht gebruik te maken van de zij ingang. Deze is aan oostkant van het gebouw. Via het halletje kunt u zo naar de zaal.
Open Kring: Op dinsdag 19 maart hopen de deelnemers aan de Open Kringgesprekken elkaar weer te ontmoeten. De
avondgroep zal ditmaal aanschuiven bij de ochtendgroep. Tijd en plaats van samenkomst: 9.30 uur – 11.30 uur, in De Meule.

Kerk en Israël: Op 19 maart hoopt rabbijn Katz te komen spreken over het Poerimfeest dat 21 maart gevierd wordt. Een
vrolijk feest met carnaval achtige gewoontes, maar ten diepste ook een feest waarin het gaat om de overwinning op de dood
door de genade en de kracht van de God van Israël. Het zal ongetwijfeld weer een interessante en vrolijke avond worden.
Dinsdag 19 maart om 19.30 uur (koffie klaar om 19.00 uur) De Fontein, Hoofdvaart 7, Dedemsvaart. De toegang is gratis, bij
de uitgang wordt gecollecteerd. Voor meer informatie kunt u bellen met Gerbrig Arends, 06 538 728 70.
Huiskamertoer wijk Zuidwest: De huiskamertoer op 20 maart is komen te vervallen.
Interkerkelijke vrouwen Dedemsvaart/Balkbrug: Woensdagavond 20 maart ben je van harte welkom op de interkerkelijke
vrouwenavond in de Lichtbron, Meppelerweg 43 in Balkbrug vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en het
thema is ‘Sta op en schitter’. De spreekster is Jetty Nijveldt uit Hasselt. De commissie is op zoek naar nieuwe leden vanuit
PKN Dedemsvaart, zodat alle kerken vertegenwoordigd zijn. Heb je interesse, mail voor informatie naar corien@live.nl
Opendeur-Zangdienst: Op zondag 24 maart is er om 19.00 uur een Zangdienst in de Van Dedemkerk. Voorganger deze
avond is ds. K. A. Hazeleger uit Ommen en het jeugdorkest van Jubal o.l.v. Nyncke de Vries zal de samenzang begeleiden.
Het thema is dit keer: Groen geloven. We verkennen bronnen van groen geloven: je verwonderen, ervaren dat je als mens
deel bent van een groot geheel, dat Gods schepping niet om mensen draait. We hopen ook u dan te ontmoeten.
Gemeente avond 27 maart De Antenne: Tijdens deze gemeente avond zullen de visitatoren uitleggen wat hun opdracht
was, hoe ze het proces hebben vormgegeven en wat hun bevindingen zijn. De taakgroep beheer fusie heeft zich gebogen

over ons fusieproces. Hun bevindingen zullen ze met ons delen. De kerkenraad hoopt u hier te ontmoeten. Gemeente avond
woensdag 27 maart in de Antenne 19.30 uur inloop met koffie en de avond start om 20.00 uur.
Concert Sela: Op 28 maart zal Dedemsvaart weer onderdeel zijn van de Dorpskerkentour van Sela. 1,5 jaar geleden was het
de eerste keer dat zij in de Van Dedemkerk optraden. Menigeen was toen te laat voor de kaartjes. Sela geeft mensen de
gelegenheid om te proeven aan een andere manier om van God te zingen dan wij gewend zijn in ons liedboek. Het is een
prachtige laagdrempelige manier voor jong en oud om te zien dat geloven je verrijkt, ook al is het in een ander jasje. Kaartjes
zijn te koop op de website van Sela en ook een beperkt aantal bij de deur. Inmiddels is een groot deel van de 500
beschikbare kaarten verkocht maar er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Wil je ook aanwezig zijn bij dit unieke SELA
concert op donderdag 28 april bestel dan uw kaarten via sela.nl. Wacht niet te lang met bestellen want dit concert wil je niet
missen en vol = vol.
Huispaaskaarsen: In de hal van de Van Dedemkerk en De Antenne liggen bestellijsten voor de huispaaskaarsen klaar van
zondag 3 maart tot en met zondag 17 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.
Paasgroetenactie 31 maart 2019: Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een
Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland. Vrouwelijke gedetineerden hebben zich verdiept in het thema van het
40dagentijdproject van Kerk in Actie: “Een nieuw begin”. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen. Het
feit dat er aan hen gedacht wordt doet hen erg goed. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de
gevangenis worden uitgedeeld. Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 31 maart kunt u deze
kaarten meenemen om op te sturen.
Uitwisselingsconcert Chr. Mannenkoor ASAF met Gospelgroep Living Water: Na een gezamenlijk concert in november
vorig jaar te Genemuiden komt gospelgroep Living Water naar Dedemsvaart. Voor de liefhebbers van gospelmuziek en
koorzang is dit de gelegenheid om op zaterdag 30 maart naar Kerkelijk Centrum “De Antenne”, Wilhelminastraat 3,
Dedemsvaart te komen om dit uitwisselingsconcert bij te wonen. De gospelgroep Living Water staat onder leiding van jonge,
enthousiaste dirigent Richard Schoonhoven en ASAF onder leiding van Peter Bos. Medewerking wordt verleend door Leon
Koppelman, panfluit en Ronald IJmker, orgel. Kom genieten op zaterdag 30 maart in De Antenne, aanvang 19.30 uur. De
toegang is gratis, ter bestrijding van de kosten is er een collecte.
Amerikaanse fuif: Uitnodiging sectie NW 1,2 en 3. Amerikaanse fuif op vrijdag 12 april om 18.15 uur, in de Antenne. Komt
allen. Opgave bij Gerry 620087 Mieke 612223 Aartje 614689 Joke 615756

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, Raveslootstraat 5, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

