Van Dedemkerk

19 maart 2017

De Antenne

Dienst: De Antenne

9.30 uur: ds. J. van Dijk
Zingen: Ps. 27: 1,7; Een weet alles van ons leven 1,2;
Vrede voor jou 1,3; Lied v.h. Licht; NLB 655: 1,2,4,5; NLB
654: 1,4,5,6; Ps. 150
Lezen: Exodus 17: 1-7 en Johannes 4: 1-26 + 39-42
Thema: Ik weet wel …..
11.00 uur: ds. G.B. Huiskamp
m.m.v.: Sound of Church
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA/Werelddiaconaat

19.00 uur: De Fontein, ds. J. van Dijk
Zingen: Ps. 33: 1,8; NLB 287: 1,2; NLB 704: 1, 2,3; Ps 103:
1,9; NLB 218; NLB 919: 1,4; NLB 245: 1,2
Lezen: Psalm 103 (BGT) en Lucas 5: 17-26
Thema: Ik zal het nooit vergeten…
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA/Werelddiaconaat

Dienst: De Fontein

Kindercollecte: Stichting” Mavuvu”
Collecteopbrengst: PKW 12 maart € 483,09 en verjaardagsfonds € 559,75
VAN DEDEM MARKE: De weeksluiting van zaterdag 25 maart om 19.00 uur staat in het teken van “Herdenken” De bewoners
die in het tweede halfjaar 2016 zijn overleden, worden dan herdacht. De nabestaanden zijn hiervoor uitgenodigd. Voorganger
is ds. A. ten Brinke. Het VDM-vrijwilligerskoor o.l.v. Dhr. F. van Dijk hoopt weer haar medewerking te verlenen.
Basiscatechese: Hallo jongens en meiden van groep 7 en 8. Vandaag is er weer basiscatechese in de Antenne. We
beginnen om 9.30 uur. Als je nu nog in de kerk zit, ren dan even snel de trap op, dan zien we je daar. Tot zo, Astrid en Julia.
Info: a.ekkelenkamp@gmail.com
Opendeur-en Zangdiensten: De dienst van 26 maart is nog een keer in De Antenne. Er is samenzang vanaf 18.50 uur, de
dienst begint om 19.00 uur. Voorganger is ds. G.B. Huiskamp met het thema: “Als of hemel en aarde elkaar raken”. Verder
werkt de familie Nijmeijer uit Bergentheim mee, zij spelen op verschillende muziekinstrumenten en zingen daarbij.
Zendingsblad VANDAAR: Een oproep voor de mensen die een zendingsbusje in huis hebben en het blad Vandaar
bezorgen. Op dinsdag 21 maart a.s. worden de busjes weer geleegd. U/jij bent van harte welkom in De Antenne tussen 19.00
uur en 20.00 uur. Graag tot ziens in zaal 6 (het zgn. herdershok). Mocht u/jij verhinderd zijn, dan graag even contact opnemen
met Diny Petter, de Aak 63, tel. 614758.
Werelddiaconaat collecte; Steun ouderen in Moldavië: In Moldavië wonen veel ouderen in zwaar verwaarloosde huizen
zonder sanitaire voorzieningen en zonder aansluiting op de waterleiding. Zij kunnen de minimale maandelijkse lasten, zoals
verwarming en medicijnen, niet betalen. Daarnaast leven zij vaak in een sociaal isolement. De Bethania Christian Relief
Association (Bethania), zet zich in om het leven van ouderen in Moldavië te verbeteren. Zo realiseerde zij een dagcentrum
voor ouderen en een ‘tafeltje-dekje’ service. Uw gift maakt het mogelijk dat deze ouderen zich minder eenzaam voelen, een
gezonde en voedzame maaltijd kunnen eten en de zorg krijgen die zij nodig hebben. Helpt u mee?
Bijeenkomst commissie Kerk & Israël: Op dinsdag 21 maart 2017 in de Fontein, aanvang 20.00 uur organiseert de
Commissie Kerk & Israël een interessante bijeenkomst. Henk Dijkema spreekt over het thema: Israël, ‘Staat ter discussie’. In
vogelvlucht de geschiedenis van het land en het volk van de laatste 2000 jaar. Daarna de actuele situatie rond Israël. Dit en
meer komt aan bod tijdens de bijeenkomst. Voor verdere informatie kunt u bellen met Gerbrig Arends-Alkema, tel. 0653872870 of Gerrit Jan Vrieling, tel. 06–22691410.
Gemeenteavond: Op woensdag 22 maart in De Antenne. Tijdens deze gemeente avond zullen we u op de hoogte brengen
over de zaken, waar de kerkenraad de afgelopen periode over heeft gepraat. Na de pauze kunnen leden van het moderamen
persoonlijk benaderd worden om vragen te beantwoorden. De gemeente avond op 22 maart start om 20.00 uur. Vanaf 19.30
uur staat de koffie voor u klaar.
55+ foto’s: Op donderdag 23 maart komt dhr. Pastink uit Hardenberg. Deze middag laat hij ons weer genieten van dia’s uit
o.a. IJsland. Wij beginnen de middag om 14.00 uur met een kopje koffie of thee. U bent allen hartelijk welkom. Mocht u graag
gehaald willen worden, bel dan tussen 12.00- 13.00 uur naar Tjerkje van der Meulen tel. 613643.
Gezocht: De Taakgroep Pastoraat is op zoek naar iemand die tijdens haar vergaderingen kan notuleren, daarna de notulen
uitwerkt en rondmailt. Wij zijn met 5 personen (met af en toe gasten) en we vergaderen op een dinsdag zo’n zes keer per jaar
altijd in zaal 2 van De Fontein in een plezierige sfeer. Wie wil ons helpen? Graag contact opnemen met ds. J. van Dijk.

Oproep voor verjaardagsfonds: In verband met de nieuwe indeling van looproutes hebben we dringend behoefte aan extra
vrijwilligers voor het bezorgen en halen t.b.v. het verjaardagsfonds. Veel van de huidige vrijwilligers doen dit al erg lang, en
door het afvallen van enkelen, wordt voor sommigen het aantal adressen en straten wel heel erg veel. Dus ook verjonging van
de groep is gewenst! Nadere informatie bij Johan Kuiper tel. 0523-785217 of Ger van Dijk tel. 06 5536 1150. U kunt zich ook
direct aanmelden via de emailadressen : kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl of
kerkrentmeesters.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl Meldt u aan alstublieft, want ook hier geldt : Vele handen maken
licht werk!
Werkgroep Hongarije: Nog steeds zijn de zakken met gebruikte kleding meer dan welkom. Mocht het brengen een probleem
zijn dan kunnen wij de zakken ook ophalen: een telefoontje is genoeg tel. 06-38890013. U kunt de zakken ook brengen naar
fam. Zieleman, Rheezerend 50 of fam. van Leussen, Linderweg 45. De komende maand (tot 2 april) willen we ook vragen of u
uw statiegeld flessen wilt geven aan ons. U mag ze deponeren in de gele container in de hal van de Antenne of het Kruispunt.
Bijzondere dienst op 19 maart: Om 11.00 uur ’s morgens met medewerking van klein koor “Sound of Church” onder
begeleiding van Gea Gijsbertsen in De Antenne. We gaan onze zintuigen gebruiken. We gaan, begeleid door liederen van
“Sound of Church” en teksten uit de Bijbel, proeven en ruiken. In deze dienst krijgen we de kans om er meer over te weten te
komen. Het lijkt in dit geval een lekkere dienst te worden.
Paasactie diaconie 2017: De diaconie wil rond de paasdagen gemeenteleden die een moeilijk jaar 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 vanaf 19 maart 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. De attenties staan donderdag 13 april tussen 13.30 tot 16.30 uur en tussen 19.00 tot 20.30 uur klaar in
De Antenne.
Bloemschikken Sectie Noordwest: Voor gemeenteleden uit deze sectie is er gelegenheid om een paasstukje te maken. Dit
is op donderdagavond 6 april (i.p.v. 12 april, dat is in de Stille Week) om 19.00 uur in het Kruispunt. De kosten zijn 10 euro en
wilt u zelf een platte schaal van 25 cm doorsnee meenemen? Ook een mesje en een tangetje zijn handig en als u zelf
paasfrutseltjes heeft, neem ze dan mee. Opgeven kan t/m zaterdag 1 april bij: Janny de Boer, Wilhelminastraat 35, tel:
613096, e-mail: jgdeboer@hotmail.com
Huiskamertoer wijk Zuid West: 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 maart 2017 om 10.00 uur, 27 maart 2017 om 20.00 uur:
Een avond voor de jongeren/ middengeneratie.
Paasontbijt: Pasen is het grootste feest van de kerk. Elk jaar vieren we dat met elkaar. We doen dat door de stille week en
Pasen uitbundig te vieren. Ook dit jaar hebben wij de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten tijdens het paasontbijt. Het zal om
8:00 gehouden worden bij de Van Dedemkerk. Er zullen paaseieren gezocht worden in de tuin en/of kerk. Neem gerust ook je
buren mee. Opgave voor 5 april bij ds. Karsten van Staveren (dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl / 0523612425)
Open kring: Dinsdag 21 maart. Zowel ’s morgens als ’s avonds. ’s Morgens beginnen we om 9:30 en eindigen we om 11:30.
’s Avonds beginnen we om 19:30 uur en eindigen we om 21:30 uur. Beide bijeenkomsten zijn in de Antenne.
Nieuwsbrief-redactie: We zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker die in ons redactieteam van de Nieuwsbrief wil
helpen met het samenstellen van de nieuwsbrief. Informatie bij René Grijsen; zie voor het adres onderaan deze Nieuwsbrief.
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.)

