Van Dedemkerk

19 februari 2017

De Antenne

Dienst: De Antenne

10.30 uur : ds. B.G.Breunesse m.m.v. “Jubal”, De Cantorij,
mevr. Phiona, Van Dedemkoor
Zingen: Ps. 67; Phiona, ‘Draw Me Close’; Cantorij en Van
Dedemkoor: NLB 833; Lied van het Licht; Lied 802
(Hemelhoog); NLB 320; Lied 388 (Hemelhoog);
Ps.139:1,14; Phiona, ‘Power of your love’; NLB 416;
Cantorij en Van Dedemkoor: NLB 422.
Lezen: Matteüs 5, 33 – 48
Collecten: In de dienst: 1e PKW
2e K&S/Diaconie

19.00 uur De Fontein: ds. K.van Staveren
Zingen: NLB 650:1,2,3,4, NLB 319:1,5,6,7, NLB 340b,
NLB 320, NLB 625, NLB 659: 1,4,5,6
Lezen: Lucas 8: 4-15
Thema: “Wat een verspilde energie!”
Collecten: In de dienst: PKW
Uitgang: K&S/Diaconie

19.00 uur De Fontein

Kindercollecte: Stichting” Mavuvu”
Collecteopbrengst: 12 februari K&S-Diaconie € 355,18. PKW € 669,15 , Verjaardag fonds € 742,27
Waarneming: ds. J.van Dijk is niet beschikbaar van 15 t/m 27 februari. Wanneer er behoefte is aan pastorale begeleiding, kan
contact worden opgenomen met één van de aanwezige collega’s.
Verbintenisdienst ds. Bart Breunesse Aalden/Gees: 26 februari zal ik verbonden worden aan de gemeente Aalden/Gees.
Graag nodig ik u/ jullie uit om hierbij aanwezig te zijn. De dienst begint om 14.30 uur in de kerk van Aalden, Kerkstraat 16.
Huiskamertoer wijk Zuid West: Ook dit jaar kunnen we elkaar ontmoeten in de huiskamers. Jezus zei eens: “Waar 2 of 3 in
mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden.” Elk jaar zijn dit waardevolle ontmoetingen. Ik hoop dat jullie ook gezellig
meedoen. U kunt zich op geven bij de sectieleiders, Jan Eijlander, Lenie Boeijenga en Ronald de Jonge of ouderling Gerda
Hofman en ds. Karsten van Staveren. 21 februari om 14.30 uur wijk ZW1, 9 maart om 10.00 uur wij ZW1, 14 maart om 20.00
uur wijk ZW1,21 maart 2017 om 10.00 uur,27 maart 2017 om 20.00 uur: Een avond voor de jongeren/ midden generatie.
Werkgroep Hongarije: De werkgroep zamelt al tientallen jaren gebruikte kleding. Een deel van de kleding komt beschikbaar
voor daklozen in Boedapest en een ander deel van de kleding wordt verkocht aan de organisatie Bag2School welke dit weer
verkopen in diverse landen in 2e hands kledingwinkels. De opbrengst hiervan gebruikt de werkgroep voor de ondersteuning
van het missiehuis, de school en kinderopvang in Kisoroszi. In kader van de reis in april wordt er nu een extra inzamelactie
gehouden waarvoor er vanochtend bij de uitgang weer lege zakken worden uitgedeeld. U kunt uw kleding de komende weken
(in zakken) de deponeren in/bij de gele container in de hal van de Antenne. Kunt u het niet brengen/meenemen neem dan
contact met ons op en wij halen het graag op wg.hongarije@pkn-dedemsvaart.nl of 06-38890013
Huiskamertour Noord- Oost 1: U wordt van harte uitgenodigd voor de Huiskamertour NO-1. Op 6 mrt. 20.00 uur of op 7 mrt.
14.00 uur is er de gelegenheid om er te zijn. Opgave kan bij Henny Logtenberg, tel. 613275 of e-mail:
f.logtenberg@kpnplanet.nl. Dan hoort u ook waar deze gezellige Huiskamertour plaats vindt.
Huiskamertour Noord- Oost 2: Voor wie zich nog op wil geven voor deze mooie “Delen is Verbinden” bijeenkomsten:
op 20 februari, 7 of 16 maart ‘s avonds of 1 maart ’s middags, er is nog plek!! Je kunt je nog opgeven per mail:
jackie.wieringa@hetnet.nl
Commissie Fondsenwerving: - Wij halen uw bruikbare goederen op en kunnen u helpen bij woningontruiming.- Bieden niet
alleen op de Fancy Fair goederen aan, u kunt ook tussentijds informeren naar bruikbare spullen. Neem hiervoor contact op
met: Dick Olde tel. 0523-638569 of Willem Nijboer 0523-616051 - Ook bieden wij goederen op Marktplaats aan onder de
naam: Starsky. (Dick Starke) 0523-614568.
Vakantie Bijbel Week: Deze wordt gehouden op woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 februari, in het Greijdanus College
(Burg. Schuitestraat 7a in Hardenberg). Op woensdag en donderdag zijn de kinderen welkom vanaf 9.30 uur; we beginnen om
9.50 uur en sluiten af rond 12.00 uur. Ook op vrijdag, maar dan wordt ’s middags vanaf 13.00 uur de musical ingestudeerd. De
voorstelling is ’s avonds van 19.00 - 20.15 uur.Wil je meedoen in de musical, geef je dan snel op want er kunnen maar 20

kinderen per leeftijdsgroep zich opgeven. Voor meer informatie en opgave: www.vakantiebijbelweekhardenberg.nl of neem
contact op met het VBW kernteam via e-mail: bijbelweekhardenberg@gmail.com
Basiscatechese: Hallo jongens en meisjes van groep 7 en 8. Zondag 26 februari is weer basiscatechese, deze keer is het in
de Antenne. We beginnen om 9.30 uur. We zien jullie dan, Jolanda en Annet. Info: a.ekkelenkamp@gmail.com.
Fietseninzameling voor asielzoekers: Het diaconaal Platform Hardenberg zet zich in voor de mobiliteit van de asielzoekers,
die in het AZC Heemserpoort ondergebracht worden. Daarvoor zijn wij op zoek naar fietsen ,die niet meer gebruikt worden en
die u af wil staan voor dit project. Heeft u een fiets voor ons, wilt u dan uw naam, adres en telefoonnummer doorgeven aan ons
secretariaat via secretariaatwerkgroepazc@gmail.com. De asielzoekers zijn u erg dankbaar.
Gezamenlijk eten: Op vrijdag 24 februari a.s. in De Antenne. Hebt u zin om gezellig aan te schuiven, dan bent u vanaf 17.45
uur van harte welkom. Om 18.00 uur beginnen we met de maaltijd. Als u zich nog wilt opgeven, dan kan dat tot woensdag 22
februari bij Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Wij begroeten u graag aan tafel!!
Taizé: Op zondag 12 maart 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: “Sta op, jullie
hoeven niet bang te zijn”. De kerk is open vanaf 18.30 uur en de viering begint om 19.00 uur. Wees welkom!
Verjaarsvisite 75+: a.s. dinsdag 21 feb.is er vanaf 10.00 uur weer een verjaarsvisite voor gemeenteleden, die tussen 1 januari
en 15 februari hun verjaardag mochten vieren en 75 jaar of ouder zijn geworden. Deze verjaarsvisite is in De Fontein.
Activiteitencommissie: Zaterdag 4 maart tussen 09.00 – 12.00 uur kunt u bij het Kruispunt achter de Van Dedemkerk voor
het eerst dit seizoen weer artikelen inleveren voor de voorjaarsmarkt ,die dit jaar wordt gehouden op zaterdag 6 mei. Voor
informatie kunt u bellen met de fam. Zwiers tel. 61 24 03 of fam. Vogelzang tel. 61 53 48
Zangdienst: Voor zondagavond 26 februari is er in Dedemsvaart weer een Zangdienst voorbereid. Deze keer in kerkgebouw
'De Antenne', rond het thema "Wie op U hopen". Muzikale medewerking wordt verleend door de Chr. Gem. Zangver. "Sursum
Corda" uit Nieuwleusen.Wim Kanis begeleidt de koor- en samenzang en het geheel staat onder leiding van ds. G.B. Huiskamp.
De dienst begint om 19:00 uur en u bent van harte welkom.

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.)

