De Antenne
10.00 uur: koffie drinken
10.30 uur: ds. M. van Beusichem, Anders Kerken,
m.m.v. EPN band
Thema: “Levend water, de beste dorstlesser!”
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: KIA/Kinderen in de knel
19.00 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

24 maart 2019

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds. J. Zondag
Liturgie: Lied 103c: 1,3, Lied 301k, Lied 1008, Lied 321,
Lied 556: 1,4,5, ELB 213, Lied 422
Schriftlezing: Romeinen 12: 9-21, Zacharia 4: 1-10,
Mattheüs 5: 38-48
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: KIA/Kinderen in de knel
19.00 uur: ds. K.A. Hazeleger, Zangdienst,
m.m.v. Jeugdorkest Jubal
Liturgie: Ps 136: 1,3,4, NLB 985, NLB 216, NLB 978,
EL 438, EL 183, EL 270: 1,2, NLB 415, 3
Thema: “Groen geloven”
Schriftlezing: Genesis 1: 26-31 en Psalm 8
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: KIA/Kinderen in de knel

Kindercollecte: 1e kwartaal 2019: Een jaar lang groente en aardappelen voor gezinnen in Armenië, Albanië en Moldavië
Collecte: 17-03 PKW € 411,68 en K&S € 325,41, Biddag voor de voedselbank € 338,60
VAN DEDEM MARKE: Zaterdagavond 30 maart om 19.00 uur is de dienst van “herdenken” in De Meent. Voorganger is ds.
A. ten Brinke. Het VDM-vrijwilligerskoor o.l.v. Dhr. F. van Dijk hoopt haar medewerking te verlenen.
Week 3 van de 40-dagentijd: Een nieuw begin voor kind slaven in India: Deze week sparen we voor kind slaven in India.
In India werken veel inwoners voor een te laag loon. Ze komen niet rond en hierdoor worden ook de kinderen gedwongen om
mee te werken. Om dit te stoppen krijgen jaarlijks 5000 ouders en kinderen voorlichting over hoe belangrijk het is om naar
school te gaan. In de kerk is de diaconie collecte ook bestemd voor een nieuw begin voor kind slaven in India.
Maaltijd in de Antenne: Op vrijdag 29 maart staat er weer een lekkere maaltijd op tafel om gezellig samen te eten. U bent
hiervoor, vanaf 17.45 uur van harte welkom in de Antenne. Wilt u zich wel van tevoren opgeven want dan weten we voor
hoeveel gasten er gekookt moet worden. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon en opgeven kan tot woensdag
27 maart bij Nellie Hilberink, tel 614844. Wij zien u graag aan tafel!!
Grote kerkenraad vergadering 20 maart: Op deze vergadering is er gesproken over de plaatselijke regelingen; o.a.
minimale bezetting en verdeling in de kerkenraad, aantal minimale vergaderingen in een kerkelijk jaar. Hierover is uitgebreid
gepraat. Op de grote kerkenraad van april hopen we de plaatselijke regelingen vast te stellen en dan het beleidsplan met
elkaar te bespreken. De gemeente avond van 27 maart is kort besproken. Daarnaast is besloten om het tijdelijke contract van
onze jongerenwerker Jorien Beunk met een jaar te verlengen.
Zondag 24 maart –Collecte Kinderen in de knel; Stop kinderarbeid in India: In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector
booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daarvan mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht
als dagloner voor een schamel loon, zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen
mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom lichten ze jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het
belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen
(terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op
school! Hartelijk dank!
Concert Sela: Op 28 maart zal Dedemsvaart weer onderdeel zijn van de Dorpskerkentour van Sela. 1,5 jaar geleden was het
de eerste keer dat zij in de Van Dedemkerk optraden. Menigeen was toen te laat voor de kaartjes. Sela geeft mensen de
gelegenheid om te proeven aan een andere manier om van God te zingen dan wij gewend zijn in ons liedboek. Het is een
prachtige laagdrempelige manier voor jong en oud om te zien dat geloven je verrijkt, ook al is het in een ander jasje. Kaartjes
zijn te koop op de website van Sela en ook een beperkt aantal bij de deur. Inmiddels is een groot deel van de 500
beschikbare kaarten verkocht maar er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Wil je ook aanwezig zijn bij dit unieke SELA
concert op donderdag 28 april bestel dan uw kaarten via sela.nl. Wacht niet te lang met bestellen want dit concert wil je niet
missen en vol = vol.
Paasgroetenactie 31 maart 2019: Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een
Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland. Vrouwelijke gedetineerden hebben zich verdiept in het thema van het
40dagentijdproject van Kerk in Actie: “Een nieuw begin”. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen. Het

feit dat er aan hen gedacht wordt doet hen erg goed. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de
gevangenis worden uitgedeeld. Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 31 maart kunt u deze
kaarten meenemen om op te sturen.
Uitwisselingsconcert Chr. Mannenkoor ASAF met Gospelgroep Living Water: Na een gezamenlijk concert in november
vorig jaar te Genemuiden komt gospelgroep Living Water naar Dedemsvaart. Voor de liefhebbers van gospelmuziek en
koorzang is dit de gelegenheid om op zaterdag 30 maart naar Kerkelijk Centrum “De Antenne”, Wilhelminastraat 3,
Dedemsvaart te komen om dit uitwisselingsconcert bij te wonen. De gospelgroep Living Water staat onder leiding van jonge,
enthousiaste dirigent Richard Schoonhoven en ASAF onder leiding van Peter Bos. Medewerking wordt verleend door Leon
Koppelman, panfluit en Ronald IJmker, orgel. Kom genieten op zaterdag 30 maart in De Antenne, aanvang 19.30 uur. De
toegang is gratis, ter bestrijding van de kosten is er een collecte.
Doop: Op 31 maart zullen Cerys Greetje Christina Nijhuis, dochter van Wiljan en Corrina Nijhuis en Marijn Geert Hofman,
zoon van Frank en Veerle Hofman en broertje van Ties, worden gedoopt. We zien uit naar het feest van de doop wat we met
elkaar mogen beleven.
Spreekuur gemeenteleden: Op woensdag 3 april vergadert het Moderamen in de Antenne. Vooraf aan deze vergadering is
er vanaf 19.00 uur t/m 19.30 uur gelegenheid om vragen te stellen aan de kerkenraad. Mocht u onderwerpen hebben
waarover u met ons van gedachten wilt wisselen, willen we u hier van harte voor uitnodigen.
Informatieavond hechtingsproblematiek: Op 3 april wordt er een informatieavond over hechtingsproblematiek bij kinderen
gehouden. Meer informatie kunt u vinden in de samenspraak. De inloop is vanaf 19.30 uur en begint om 19.45 uur in de
Antenne. Graag vooraf opgave bij Gert en Alie Boessenkool: ga.boessenkool@home.nl of bel 06-16489999
EigenwijzZ-dienst 6 april: Vraag jij je ook wel eens af hoe vrienden naar jou kijken? Of hoe jij je zou moeten gedragen,
volgens hen? Logisch. Iedereen wil op een zeker moment “gezien” worden, toch? ds. Karsten van Staveren zal ons aan de
hand van Bijbelse verhalen antwoorden geven op deze vragen en het thema van de dienst “Wie ben ik?”. Of nog veel
belangrijker, wie ben ik volgens God? Het harmonieorkest van Jubal zal de dienst muzikaal begeleiden, vanaf 10.00 uur staat
de koffie, thee en het fris klaar. Zondag 6 april in de Van Dedemkerk, zien we je dan? O ja, we doen ook een leuk spel… Iets
met “Wie ben ik?”
Kruimeldiensten 2.0: Op 7 april en 7 juli zijn de volgende Kruimeldiensten. Hartstikke leuk om spelenderwijs je kind of
kleinkind te laten beleven in de kerk, kom dansen, zingen, bidden. Geloven dat doen we samen! Je bent nooit te jong (of te
oud) om te geloven. We beginnen om 16:30 uur met een korte viering in de Van Dedemkerk, waarna we met oud en jong
eventjes wat drinken in het Kruispunt.
Amerikaanse fuif: Uitnodiging sectie NW 1,2 en 3. Amerikaanse fuif op vrijdag 12 april om 18.15 uur, in de Antenne. Komt
allen. Opgave bij Gerry 620087 Mieke 612223 Aartje 614689 Joke 615756
Verloting stuurgroep fondsenwerving: Alvast een herinnering voor de mensen die hun pakketje loten al hebben verkocht.
Graag de strookjes en het geld terug brengen naar familie Brand, Lijsterstraat 12. We zoeken nog steeds lotenverkopers en
kopers.
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, Raveslootstraat 5, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

