De Antenne

18 maart 2018

Van Dedemkerk

9.30 uur: Dienst in Van Dedemkerk

9.30 uur: Doopdienst, ds. K. van Staveren
Zingen: NLB 377: 1,4,7, Kinderopwekking 68, Opw. 642 (De
rivier), NLB 416, NLB 978, NLB 425
Schriftlezing: Johannes 12-2026
Thema: “Oei ik groei”
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: KIA/Kinderen in de knel

19:00 uur: Dienst in De Fontein

19.00 uur: ds. G. Rohaan uit Bergentheim
Zingen: NLB 560, Ps. 43: 1,2,3, NLB 562: 1,3, NLB 560, NLB
650: 1,2,3,4, NLB 650: 5,6,7, Gez. 575: 1,3,6, Ps. 43: 4,5
Schriftlezing: Johannes 12: 20-36, Johannes 12: 37-50
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: KIA/Kinderen in de knel

Kindercollecte: 1e kwartaal 2018 - Ronald Mc Donald fonds
Collectes: 11-03 voor PKW € 460,59 en K&S € 380,60
Dopelingen: zondag zullen er 5 dopelingen zijn: Eline Benthe Menzo, geboren op 29 december 2017, dochter van Erik en Wendy
Menzo. Levi Hendrik Auke van Garderen geboren op 24 november 2017, zoon van Auke van Garderen en Marjan van Garderen.
Yaëlle Remmers geboren op 13 november 2017 dochter van Berend en Natascha Remmers. Sofie Sanne Onora Duiven geboren op
9 januari 2018 dochter van Jeroen Duiven en Imre Duiven-Pothof. Wout Hutten geboren op 13 februari 2018 zoon van Arjan en
Karin Hutten - Michel.
Van Dedem Marke: Goede Vrijdag 30 maart om 10.00 uur wordt in Het Baken de Avondmaalsviering gehouden. Voorganger is Ds.
A. ten Brinke. Zaterdag 31 maart om 19.00 uur wordt de Paasviering gehouden in De Meent. Voorganger is Ds. A. ten Brinke en het
VDM-vrijwilligerskoor hoopt haar medewerking te verlenen. Wees welkom.
Collecte kinderen in de knel; Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India: De grote textielstad Tirupur in het zuiden van
India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte
omstandigheden in de textielindustrie. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare
kinderen op school te krijgen. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken
van hun ouders. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid structureel
te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidvrije zones opgezet, Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
maken?
Paasgroetenactie: 18 maart 2018, Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een
Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland. Dit jaar hebben vrouwelijke gedetineerden zich verdiept in het thema van het
40-dagentijdproject van Kerk in Actie: “Onvoorwaardelijke liefde”, voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen. Het
feit dat er aan hen gedacht wordt doet hen erg goed! Dit jaar bestaat de mogelijkheid om naast de kaart(en) ook een postzegel (al
dan niet met een vrijwillige bijdrage) mee te nemen.
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 datum waarop we samen komen is 22 maart,
de afsluiting.
Open Kring: dinsdag 20 maart komen we weer bij elkaar als Open Kring. 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.
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
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 Petrus. We komen op 22 maart bij elkaar in de consistorie van
de van Dedemkerk om 9:45. Opgave bij ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
55+: donderdag 22 maart om 14.00 uur. Komt ds. Gunter Brandorff ons verhalen vertellen over ‘het paasfeest en de paas gebruiken
– tradities door de eeuwen heen’. Wilt u graag gehaald worden, bel dan tussen 12.00 -13.00 uur met Tjerkje van der Meulen, tel.
613643.

Maaltijd in de Antenne: Op vrijdag 23 maart staat er in de Antenne weer een lekkere maaltijd op tafel om gezellig samen te eten.
Hebt u zin om gezellig mee te eten dan bent u vanaf 17.45 uur van harte welkom. U kunt zich tot woensdag 21 maart opgeven bij
Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Wij zien u graag aan tafel!!
Musical op zoek naar Judas: Op zaterdag 24 maart en zondag 25 maart wordt in de Voorveghter te Hardenberg de Musical: Op
zoek naar Judas opgevoerd. Bewust is gekozen om dit aan het begin van de stille week te doen, een mooi begin naar Pasen. Het
verhaal gaat over Judas, wie was hij, waarom maakte hij deze keuze, wie waren zijn ouders?? Kortom allemaal vragen. Een verhaal
dat niet vergeten mag worden. Nieuwsgierig geworden? Kaartverkoop bij boekhandel Heijink in Hardenberg of telefonisch te
bestellen bij Mirjam Wanders 235964
Zangdienst: Voor 25 maart heeft de werkgroep Opendeur- en Zangdiensten, samen met ds. Karsten van Staveren een Zangdienst
voorbereid. Het thema van deze dienst op Palmzondag is ‘Op weg naar Jeruzalem’. De gemeentezang wordt begeleid door
dhr. J Prenger, en ‘Sound of Church’ uit Balkbrug verleent o.l.v. Gea Gijsbertsen muzikale medewerking. Aanvang 19:00 uur.
Paasactie diaconie 2018: 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 29 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 2018.
Vijfde zondag van de Veertigdagentijd: Op deze vijfde zondag van de Veertigdagentijd verwijst de schikking naar een gedeelte uit
het evangelie van Johannes waar Jezus verteld over de graankorrel. Alleen als de graankorrel sterft ontstaat er nieuw leven. In de
schikking zien we graankorrels in donkere aarde en ook korenaren. Het thema is weer: Een open deur: Onvoorwaardelijke liefde. De
kleur is weer paars.
40 dagentijd: We zitten nu midden in de 40 dagentijd. Als zendingscommissie hebben wij weer een boekje uitgegeven over de
40 dagentijd. In dit boekje besteden wij aandacht aan verschillende projecten van Kerk in Aktie, met als thema: Onvoorwaardelijke
liefde. Hieronder kunt u lezen waarover deze projecten gaan en waarvoor u deze weken kunt sparen. Er is nog veel verdriet en
armoede in de wereld. Wij beseffen nog niet hoeveel leed en armoede er in de wereld is. Hier kunnen wij iets aan doen. Al is het
maar een druppel op de gloeiende plaat. Wilt u a.u.b. meesparen om een beetje licht te geven aan mensen die het zo nodig
hebben? Wij zeggen u al vast dank voor uw gaven.
Uitnodiging Noordwest 1, 2 en 3 Amerikaanse fuif: Op vrijdag 13 april om 18.00 uur in de Antenne. De activiteitencommissie
nodigt U hiervoor van harte uit. Opgave bij: Jannie koertnaber@gmail.com, Gerry gerryleffers41@gmail.com,
Aartje chambradedemsvaart@hotmail.com, Joke hnsdn87@gmail.com en Mieke kollen85gmail.com.
VOORAANKONDIGING: op 19 maart as. organiseert de ‘Commissie Vorming en Toerusting’ (VoTo) van de Protestantse Gemeente
Hardenberg-Heemse i.s.m. de VU-vereniging te Amsterdam het publieksdebat Veerkracht op leeftijd. Debat over de dagelijkse
praktijk en realiteit van oud worden in Nederland en in de regio. Gastspreker op die avond is Martijn Huisman, wetenschappelijk
directeur van de Longitudinaal Aging Study Amsterdam (LASA) en hoogleraar van de veroudering VUmc/VU. Hij zal spreken over
hoe ’ouder worden in Nederland’ is veranderd sinds begin jaren ’90 van de vorige eeuw en zal vertellen over veerkracht bij
Nederlandse ouderen. Andere deelnemers aan het debat zijn mensen uit praktijk en beleid van de regionale zorg voor ouderen. Dit
zullen zowel ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en professionals zijn. Zij en het publiek zullen met Martijn Huisman en met
elkaar over de dagelijkse praktijk en de realiteit van het ouder worden in debat gaan. In het kader van de lokale verkiezingen op 21
maart en ‘De week van de zorg’ zal deze avond bijzonder interessant kunnen zijn! Datum: maandag 19 maart 2018, tijd: 20.00 uur
(ontvangst met koffie / thee vanaf 19.30 uur), locatie: Lokaal Opleidingen Centrum ( LOC) Hardenberg, Parkweg 1a2, 7772 XP
Hardenberg. Aanmelden: mw. Adri Mensink, tel. 0523-251758, adrimensink@gmail.com
Stille Week: Pasen is het grote feest van de kerk. Het is een feest waarin we vol verwondering stil staan bij het sterven en opstaan
van Jezus. En hoewel dat goed nieuws is, is het ook tegelijkertijd zo groots dat het niet zomaar te bevatten is. Het is goed om met
elkaar toe te leven naar Paasmorgen. Daarom zullen er ook dit jaar in de stille week avondgebeden zijn. Het eerste deel zal samen
worden vormgegeven met de andere kerken in Dedemsvaart. Maandag zal het avondgebed vallen onder verantwoordelijkheid van
de St. Vitus, maar komen we samen in de Van Dedemkerk. Dinsdag zullen we in de Immanuel kerk bij elkaar komen. Woensdag tot
en met zaterdag komen we bij elkaar in de van Dedemkerk. De avonden zullen een meditatief karakter hebben met bijbel lezingen,
liederen en gebeden. Met elkaar zoeken wij de stilte om door God aangesproken te worden. Het avondgebed zal ongeveer 30
minuten duren.
Voorjaarsmarkt: Het is weer tijd voor de jaarlijkse voorjaarsmarkt. Deze wordt gehouden op zaterdag 5 mei vanaf 9.00 tot 13.00
uur. Dit is de laatste keer in deze opzet. Wilt u nog uw spullen inleveren dan kan dat op zaterdag 28 april tussen 9.00 en 11.00 uur
bij ‘Het Kruispunt’ achter de Van Dedemkerk. Na deze markt kunt u geen spullen meer inleveren bij ons. Vanaf nu mag u ook uw
eigen spullen verkopen. Tegen een kleine vergoeding is er een kraam te huur. Ook de kinderen mogen hun spulletjes verkopen op
kleedjes. De opbrengst gaat naar 2 goede doelen. Zijn er nog vragen of wilt u zich opgeven om op de markt te staan, neem dan
contact op met Willem Zwiers 612403 of Jan Vogelzang 615348.
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.)

