De Antenne

18 februari 2018

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds. K.van Staveren begin 40 dagentijd
m.m.v. “ASAF”
Zingen: Ps. 91 a, NLB 653: 1,2,7 NLB 657
Schriftlezing: Marcus 1: 9-15
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: KIA/ Noodhulp

09.30 uur: dienst in De Antenne

19.00 uur: Dienst in De Fontein

19.00 uur: De Fontein: prop. mevr. T.W.D. Prins - v. d. Bosch
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: KIA/ Noodhulp

Kindercollecte: 1e kwartaal 2018 - Ronald Mc Donald fonds
Collectes: 11 feb. PKW € 357,44 en K&S € 484,84
Afwezigheid ds. Karsten van Staveren: Vanaf 24 feb. tot en met 4 maart zal hij niet aanwezig zijn voor het werk van de kerk. In
geval van nood kunt u zich wenden tot de andere pastores.
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: 22-2;
1-3 voorjaarsvakantie; 8-3; 15-3 en 22-3 de afsluiting.
Dringende oproep t.b.v. verjaardagfonds: Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen, die ons willen helpen bij het brengen en/of
ophalen van de enveloppen voor het verjaardagfonds van onze beide kerken. Wilt u helpen? Geef u dan zo spoedig mogelijk op via
Derk Zwiers. Tel. 0523-614123 of per mail kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl.
Opgave Hongarije reis 2018: Vanaf zaterdag 28 april t/m 5 mei gaan we weer voor 1 week naar onze zustergemeente in Kisoroszi,
Wie gaat er mee? Het wordt een superleuke week.. ontmoetingen... uitdagingen.. eten aan de Donau, voor jong en oud.
Er kunnen maximaal 32 mensen mee. Eigen bijdrage is €200,--. Aanmelden kan tot 1 maart op wg.hongarije@pkn-dedemsvaart.nl
Kerkbalans: Zondag wordt de opbrengst kerkbalans 2018 bekend gemaakt. U wordt allen uitgenodigd om na de dienst tijdens de
koffie uw gedachten en ideeën te wisselen met de C.v.K leden van beide kerken t.w. Johan Kuiper , Derk Zwiers, Jan Boertjes ,
Huib Visscher , Jolanda van T'erve, Erik Boer ,Chris Deen , Hans Varwijk , Dick Bakker Jenny van Essen ,Gosse Postumus en Kees
Antuma . Van harte welkom .
Bijbelkring Noordoost: Komende maandag 10.00 uur in de Fontein met Desiree Prins. We bespreken Johannes 5 over de
genezing in Betzata. Van harte welkom!
Bestelling huispaaskaarsen 2018: In de hal van de Van Dedemkerk, de Fontein en De Antenne liggen bestellijsten voor de
huispaaskaarsen klaar van zondag 4 februari tot en met zondag 25 februari 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.
Huiskamertoer: sectie NO-1 dinsdagmiddag 20 febr. 14.00 uur , dinsdagavond 27 febr. 20.00 uur, maandagavond 12 mrt. 20.00
uur, donderdagavond 22 mrt. 20.00 uur. Opgave voor 13 febr. bij: Henny Logtenberg, tel. 613275 e-mail:
f.logtenberg@kpnplanet.nl sectie NO- 2: maandagavond 19 februari, dinsdagmiddag 20 februari, woensdagavond 7 maart, en
donderdagavond 15 maart. Opgave bij Jackie Wieringa : 616826 (na 18 uur) email: jackie.wieringa@hetnet.nl
sectie NO- 3: dinsdagmiddag 20 februari. Opgave bij Leny Nijboer: 616051 email: leny.nijboer@gmail.com
Huiskamertoer Wijk Zuid-West: Dinsdag 20 feb. om 20:00 is er een ontmoeting bij de familie van Asperen aan het Ommerkanaal.
Opgave kan bij Gerda Hofman.
Zondag 18 februari – Noodhulp collecte: Met je kinderen op de vlucht. Onder de vier miljoen Syriërs, die hun land zijn ontvlucht,
bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn
moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) helpt met verloskundige
zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting. Helpt u mee om deze
collecte tot een succes te maken?
Werkgroep Opendeur- en Zangdiensten: Zondag 25 februari een Opendeur dienst in de Van Dedemkerk. Vanaf 18.50 uur zingen
we samen enkele bekende liederen, de dienst begint om 19.00 uur. Voorganger is ds. G.A. Trouwborst uit Nieuwleusen en ook De
Cantorij o.l.v. Marjanne Visscher verleend haar medewerking aan de dienst. Thema : “Heilige grond”. Ook u bent van harte welkom.
Dopen: 18 maart zal er weer de gelegenheid zijn om je kind te laten dopen of zelf gedoopt te worden. Deze dienst zal geleid worden
door ds. Karsten van Staveren. Het is goed en gezellig om met andere ouders in gesprek te zijn over God, het geloof en de doop.
De voorbereidingsavonden zullen zijn op 6,13 en 20 maart. Aanmelden kan bij ds. Karsten van Staveren
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
Informatieavond: 20 feb. 20.00 uur in de Schakel in Hardenberg. Het Buddy Project Hardenberg helpt vluchtelingen en
statushouders uit hun isolement te komen en vergroot de betrokkenheid van Hardenbergs inwoners bij de opvang van vluchtelingen.
Dit doen ze door betrokken Hardenbergs inwoners aan vluchtelingen en statushouders te koppelen voor een periode van 4
maanden. Het tweede Project start op 6 maart. Wil je buddy worden of hier meer over weten? Kom dan naar de informatieavond.
Binnenlands diaconaat collecte zondag 25 februari : “Uit de schulden”. Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of
blijvend schulden. In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatje
opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met schulden te begeleiden.Inmiddels zijn er zo’n
1.500 maatjes. Per jaar worden zo’n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe
maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Open Kring: Dinsdag 20 feb. De morgengroep begint om 9.30 uur en we sluiten af om 11.30 uur. De avond bijeenkomst begint om
19.30 uur en we eindigen om 21.30 uur. Beide groepen komen bij elkaar in 'De Antenne'. Een ieder is van harte welkom.
40 dagen tijd. Vandaag is de eerste zondag van de 40 dagen tijd. Ons project gaat over onvoorwaardelijke liefde.Deze week sparen
we voor de moeders in Oeganda. Armoede, ziekte en huishoudelijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Ze
hebben moeite om hun gezinnen ieder dag weer van eten te voorzien. Mothers Union helpt hen om een beter leven te krijgen. Help
u hen ook?Er liggen nog enkele boekjes bij de uitgang. Denkt u ook aan de bijdrage in de kosten van dit boekje?
Gezamenlijk eten: Vrijdag 23 feb. staat er in De Antenne weer een lekkere maaltijd op tafel. Hebt u zin om gezellig mee te eten,
dan bent u vanaf 17.45 uur van harte welkom. U kunt zich tot woensdag 21 feb. opgeven bij Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten
voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Wij zien u graag aan tafel!
Thema bloemschikkingen Veertigdagentijd: “Een open deur: onvoorwaardelijke liefde”. De Veertigdagentijd is een periode van
soberheid en inkeer, van beschouwing van lief en leed, in de wereld en in ons eigen leven. De Veertigdagentijd wordt ook wel gezien
als een reis, een tocht door de woestijn, zoals het volk Israël veertig jaar door de woestijn trok, op weg naar het beloofde land. Zoals
ook ons leven een reis is, onderweg kom je van alles tegen, doe je allerlei ervaringen op, met vallen en opstaan zoek je je weg naar
de toekomst. Op onze levensreis is Jezus onze ingang naar God toe. In hem ontmoeten we Gods onvoorwaardelijke liefde. In de
bloemschikking zien we een deur, als verwijzing naar Jezus. Het kleed over de tafel is paars, de kleur van inkeer, soberheid en
bezinning. Een lange lap jute verbeeldt de weg die wij gaan in deze veertig dagen, door de deur heen naar de toekomst. Achter de
deur staan 6 kaarsen, iedere zondag brandt er één meer omdat we steeds dichter bij Pasen komen, omdat we blijven hopen op licht,
ook als het donker is.
Vragenuurtje: De kerkenraad vindt het belangrijk, dat het voor gemeenteleden duidelijk is welke weg we zijn ingeslagen en dat er
duidelijke antwoorden worden gegeven op vragen die er misschien leven. Daarom is voorafgaande aan de moderamenvergaderingen gelegenheid om vragen te stellen aan enkele leden van het moderamen en de kerkenraad. Afgelopen week waren er
een aantal gemeenteleden op af gekomen. De eerstvolgende keer is op woensdagavond 7 maart van 19.00 tot 19.45 uur in de
Antenne.
Uitleg over bouwsteen 1: Van diverse kanten worden vragen gesteld aan de kerkenraad wat de consequenties zijn van het advies
van de interim-predikant op bijvoorbeeld de structuur van de PGD i.w. Met name bouwsteen 1 van het advies roept veel vragen
op. De huidige geografische indeling in vier pastorale wijken wordt vervangen door drie wijken, elk met een eigen kleur. Bijvoorbeeld
vrijzinnig liberaal, evangelisch orthodox en open confessioneel. Per kleur 1 predikant en wekelijks tenminste 1 kerkdienst. Aan de
(nieuwe) predikanten individueel de opdracht de eigen wijk, activiteiten en kerkdiensten opnieuw in te kleuren en aan te vullen. In de
Samenspraak van maart probeert de kerkenraad uitleg te geven hoe zij de invulling hiervan ziet: één gemeente die ruimte biedt voor
diversiteit.
Bijbelkring : 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 Petrus. We komen op 22 feb. bij elkaar in de consistorie van de van Dedemkerk om
9:45 uur. Opgave bij ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
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.)

