Zondag 21 februari 2016
Jubileum: Op woensdag 24 februari hopen dhr. en mevr. A. J.van Beesten-Akkerman, Rozenheim 2-302 te gedenken, dat zij
zestig jaar getrouwd zijn.
Doopdienst: Vanmorgen in de dienst van 9.30 uur H.Doop bediening aan Vince Lubbelinkhof, De Klaverzuring 29
Opbrengst gezamenlijke collecten: 14 februari € 724,28 voor 'the home of hope and dreams, Uganda' , PKW € 493,66
Liturgisch bloemstuk: Op deze tweede zondag in de veertigdagentijd klinkt de oproep om het verschil te maken door niet
alleen de mensen lief te hebben die jou liefhebben, maar ook je vijanden. In de schikking zien we hoe een bloem boven de
anderen uitsteekt – dezelfde en toch anders – sterk en kwetsbaar.
Campagne Kerk in Actie 2016: “Zet een stap naar de ander” (week 2). Vrouwen in India, van uitzichtloos naar kansrijk. De
kerken in Noordoost India zetten samen met het Priscilla Centrum een stap naar kansloze vrouwen en meisjes. Bij het
Priscilla Centrum kunnen zij werken aan hun toekomst. Ze leren een vak en horen, soms voor het eerst, dat ze waardevol zijn
in Gods ogen. Het Priscilla Centrum gebruikt de kerk een jaar lang als cursusruimte. Door deze bijzondere samenwerking
krijgen ieder jaar tientallen vrouwen de kans van hun leven. Door geld in het spaardoosje thuis te doen steunt u dit project. U
kunt nog steeds een 40 dagenboekje meenemen, ze liggen bij de ingang van de kerk. Ook het busje staat er nog steeds.

Huwelijksinzegening: Vrijdag 26 februari a.s. trouwen Erik Kamp en Arina Both. De kerkelijke inzegening van het huwelijk is
om 14.15 uur in de Antenne. Zij wonen aan de Reuverswerf 14, 7701XS Dedemsvaart.
55+ : Wijziging programma 25 februari: Anders dan in de Samenspraak vermeld staat, komen we om 16.30 uur bij elkaar in
de Antenne voor de (uitgestelde) Nieuwjaars borrel met aansluitend een broodmaaltijd. Voor vervoer kunt u tussen 12.0013.00 uur, bellen met Gerdien Huizinga, tel. 613071. Tot donderdag.
Dubbelmannenkoor concert met CMK Asaf en CMK Dronten: Het Chr. Mannenkoor Asaf o.l.v. Peter Bos en het
Chr. Mannenkoor Dronten o.l.v. Peter Speek geven op zaterdagavond 27 februari D.V. een gezamenlijk concert in De
Antenne. Beide koren laten zich deze avond begeleiden door Wilco Veldkamp piano en Ronald IJmker orgel. Het concert
begint om 20.00 uur .De toegang van de avond is gratis, wel is er een collecte.
Paasactie diaconie 2016: 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 24 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 2016
Opendeur-en Zangdiensten: Op zondag 28 februari is er om 19.00 uur een zangdienst in de Van Dedemkerk.
Voorganger is ds. Bart Breunesse en het gospelkoor Akousate uit Dalfsen o.l.v. Bert Bootsma verleend haar medewerking.
Het thema is deze keer : “ Ik ga” . Organist is Hans Niezink.
Huiskamer Tour Noord Oost: Op 22 febr. om 14.30 uur bij fam. H. Veerbeek, Asterstraat 34 en om 20.00 uur bij fam. J.H.
Kat, Rozenheim 8. Bij voldoende aanmeldingen kan nog een avond op 23 febr. worden gehouden. Aanmelden per telefoon
616051 of mail lenynijboer@gmail.com. Op dinsdagavond 23 febr. bij Ali en Gerrit Jurjens, Linderveldweg 10.
Voorjaarsmarkt: Zaterdag 30 april is er weer de jaarlijkse voorjaarsmarkt achter de Van Dedemkerk. Er is weer van alles te
zien , te koop en natuurlijk ook veel te beleven voor jong en oud. De hamburgers, de knieperties en de lekkere soep van de
Hongarije groep staat voor je klaar en natuurlijk zijn er mooie bloemen en planten te koop .Kortom: kom tussen 9.00 uur en
13.00 uur voor een paar uurtjes gezelligheid.
Basiscatechese: Hallo jongens en meiden van groep 7&8 zondag 28 februari Basiscatechese in de Fontein. De ingang is
naast het huis van de koster. We beginnen net als de eerste dienst om 9:30 uur en zijn aan het eind van de dienst met de
zegen weer in de kerk. Dit is de laatste keer voor groep 7. De volgende keren basiscatechese is alleen voor groep 8. Zij gaan
dan samen de Overstap dienst voorbereiden. Tot zondag 28 februari.
Groetjes Annet en Alice. (Voor info: alicevisscher@kpnmail.nl of 617339)

Meet & Greet: Geloof je het zelf? Zondag 28 februari ben je van harte welkom in de Van Dedemkerk voor de Meet & Greet
dienst. We hebben het over wat geloof voor jou kan betekenen. Er zijn muzikanten die onder leiding van Luko Hans
verschillende liedjes zullen zingen met ons. Van Opwekking tot popmuziek tot liederen uit het Liedboek. Tijdens de heilige
chaos is er ruimte voor je persoonlijke beleving van het geloof. Je bent van harte welkom! De koffie staat vanaf 10.30 uur
klaar en de dienst zal om 11 uur beginnen.
Open kring: Zowel de morgen- als de avondbijeenkomst van de Open Kring is gepland voor a.s. dinsdag 23 februari. ’s
morgens vanaf 9.30 uur, ’s avonds vanaf 19:30 uur.
Waarneming: ds. J.van Dijk is niet beschikbaar van 25 februari t/m 6 maart. Wanneer er behoefte is aan pastorale
begeleiding kan contact worden opgenomen met één van de aanwezige collega’s.
Huiskamertoer wijk Zuid West : Deze week zetten we onze huiskamertoer voort. Op maandagmiddag, dinsdagmiddag en
donderdagavond komen we bij elkaar. Heeft u interesse om aan te sluiten in de komende weken, neemt u dan contact op met
Gerda Hofman (0523-616814) of ds. Karsten van Staveren

Wekelijkse nieuwsbrief digitaal te ontvangen. U kunt de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen en dan komt deze al op
donderdagavond in uw mailbox. U kunt zich aanmelden via e-mail: pkn.nieuwsbrief@gmail.com. Taakgroep Beheer.
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.)

