De Antenne

25 februari 2018

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds. G. den Goeien Den Ham
m.m.v. Van Dedemkerk Kerkkoor
Zingen:
Schriftlezing:
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: KIA/ Binnenlands

09.30 uur: dienst in De Antenne

19.00 uur: Dienst in De Fontein

19.00 uur: ds. G.A. Trouwborst Nieuwleusen

Opendeurdienst: m.m.v. De Cantorij
Zingen: Ps. 33 :1,8, E.L. 381:1, 2 ,3, NLB. 246 b :1,3,5.Ps. 24:1,
2 ,3, E.L. 241:1, 2,3, EL. 292, Hemelhoog 479, NLB 405:1,3,4.
Schriflezing: Exodus 3: 1-10
Thema: “Heilige grond”.
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: KIA/ Binnenlands
Kindercollecte: 1e kwartaal 2018 - Ronald Mc Donald fonds
Collectes: 18 feb ??
Afwezigheid ds. Karsten van Staveren: Vanaf 24 feb. tot en met 4 maart zal hij niet aanwezig zijn voor het werk van de kerk. In
geval van nood kunt u zich wenden tot ds.Gunter Brandorff.
Afwezigheid ds. Desiree Prins-van den Bosch : Vanaf 25 februari tot 4 maart. Bij bijzonderheden kunt u terecht bij de
sectieleiders of bij ds. Gunter Brandorff.
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 data waarop we samen komen zijn:
1-3 voorjaarsvakantie; 8-3; 15-3 en 22-3 de afsluiting.
Dringende oproep t.b.v. verjaardagfonds: Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen, die ons willen helpen bij het brengen en/of
ophalen van de enveloppen voor het verjaardagfonds van onze beide kerken. Wilt u helpen? Geef u dan zo spoedig mogelijk op via
Derk Zwiers. Tel. 0523-614123 of per mail kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl.
Opgave Hongarije reis 2018: Vanaf zaterdag 28 april t/m 5 mei gaan we weer voor 1 week naar onze zustergemeente in Kisoroszi,
Wie gaat er mee? Het wordt een superleuke week.. ontmoetingen... uitdagingen.. eten aan de Donau, voor jong en oud.
Er kunnen maximaal 32 mensen mee. Eigen bijdrage is €200,--. Aanmelden kan tot 1 maart op wg.hongarije@pkn-dedemsvaart.nl
Bestelling huispaaskaarsen 2018: In de hal van de Van Dedemkerk, de Fontein en De Antenne liggen bestellijsten voor de
huispaaskaarsen klaar van zondag 4 februari tot en met zondag 25 februari a.s. Wanneer de bestelling binnen is, kunt u de kaarsen
in “De Antenne” bij de koster afrekenen en afhalen. U wordt gebeld/gemaild wanneer de kaarsen binnen zijn.
Voor verdere vragen kunt u terecht bij Ria Smit, tel. 615504 of via mailadres riasmit1@gmail.com.
Dopen: 18 maart zal er weer de gelegenheid zijn om je kind te laten dopen of zelf gedoopt te worden. Deze dienst zal geleid worden
door ds. Karsten van Staveren. Het is goed en gezellig om met andere ouders in gesprek te zijn over God, het geloof en de doop.
De voorbereidingsavonden zullen zijn op 6,13 en 20 maart. Aanmelden kan bij ds. Karsten van Staveren
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
Binnenlands diaconaat collecte zondag 25 februari : “Uit de schulden”. Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of
blijvend schulden. In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatje
opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met schulden te begeleiden.Inmiddels zijn er zo’n
1.500 maatjes. Per jaar worden zo’n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe
maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Bloemschikking 2e zondag Veertigdagentijd: Het thema is: “Een open deur: Onvoorwaardelijke liefde.” De kleur is paars. De
basis is weer de ‘weg’ door de woestijn. Deze bloemschikking verwijst naar een gedeelte uit het evangelie naar Marcus’ waar Jezus
met drie van de leerlingen de berg opgaat om te bidden. De leerlingen zien hoe Jezus even wordt opgetild in het licht, even mag hij
baden in het licht van Gods onvoorwaardelijke liefde. In de bloemschikking zien we ‘op de berg’ drie witte bloemen, Jezus in gesprek
met Mozes en Elia. De kleine paarse bloemen verbeelden de drie leerlingen van Jezus.
Vragenuurtje: De kerkenraad vindt het belangrijk, dat het voor gemeenteleden duidelijk is welke weg we zijn ingeslagen en dat er
duidelijke antwoorden worden gegeven op vragen die er misschien leven. Daarom is voorafgaande aan de moderamen-

vergaderingen gelegenheid om vragen te stellen aan enkele leden van het moderamen en de kerkenraad. Afgelopen week waren er
een aantal gemeenteleden op af gekomen. De eerstvolgende keer is op woensdagavond 7 maart van 19.00 tot 19.45 uur in de
Antenne.
Vakantie Bijbel Week: Tijdens de voorjaarsvakantie wordt evenals de afgelopen jaren weer de Vakantie Bijbel Week gehouden op
dinsdag 27, woensdag 28 feb. en donderdag 1 maart in het Greijdanus College (Burg. Schuitestraat 7a in Hardenberg). Het thema is
dit keer “De Tijdtunnel – op zoek naar antwoorden”. Op alle dagen zijn de kinderen welkom vanaf 9.30 uur; we beginnen om
9.50 uur en sluiten af rond 12.00 uur. Op donderdagavond is er een familie avond . Deze avond is van 19.00 tot 20.00 uur. Alle
kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom! Ook is er weer een kleurplaten wedstrijd. Deze is te vinden op de website
www.vakantiebijbelweekhardenberg.nl. Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk en neem die mee. Alle kleurplaten worden
tentoongesteld en de mooiste kleurplaat wint een prijs. De kosten voor deelname aan de VBW-dagen bedragen € 1,00 per dag
Mededeling van de gezamenlijke colleges van kerkrentmeesters: De Actie Kerkbalans heeft voor de Van Dedemkerk
€ 135.000,-- en voor De Antenne € 200.000,-- opgebracht De beide colleges willen naast alle gevers, ook alle vrijwilligers, die
meegeholpen hebben aan deze actie van harte bedanken.
EigenwijzZ dienst: 4 maart thema: “DE RODE DRAAD “: Hoe goed ken jij de verhalen van de Bijbel? Weet jij in welke volgorde de
verhalen zich afspelen? Het antwoord op deze vraag is de rode draad. Jongerenwerker Thomas Abbes neemt ons tijdens de dienst
mee de Bijbel door, langs de verschillende verhalen en die ene rode draad. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de
Jongerenband JoBB en voor de allerkleinsten is er kinderoppas. We beginnen de zondagochtend om 10.00 uur met koffie, thee of
iets fris, waarna om 10.30 de dienst begint in de Van Dedemkerk.
Zending busjes: Een vriendelijk verzoek aan de verspreiders van het zendingsblad: Wilt u/wil jij het busje komen legen? Dat kan
a.s. dinsdag 27 feb. a.s. in De Antenne tussen 19.00 uur en 19.45 uur in zaal 6 (herdershok). Mocht u/jij verhinderd zijn dan graag
even contact opnemen met Diny Petter tel. 614758 dinypetter@home.nl Graag tot ziens!
Huiskamertoer Wijk Zuidwest voor de jongeren/midden generatie: Jij bent van harte welkom op donderdagavond 8 maart 2018
om 20.00 uur bij familie de Jonge, Steenbergerwijk 8, dit is een avond voor de jongeren / midden generatie. Aanmelden kan bij
Gerda Hofman, tel. 616814, email: ggho@home.nl
Verslag Grote Kerkenraad: Afgelopen woensdag 21 februari heeft de Grote Kerkenraad vergaderd. In deze vergadering is er in
het kader van de komende fusie gekeken naar de invulling van de taken van de verschillende taakgroepen. Waarbij sommige
taakgroepen helaas moeten constateren dat de ambtsdragers minder tijd bezig zijn met beleid, maar meer met praktische zaken
omdat er te weinig vrijwilligers zijn om praktische taken op te pakken. We hebben moeten concluderen dat er op dit moment te
weinig ambtsdragers zijn binnen de Van Dedem kerk voor de minimale bezetting die nodig is voor een fusie. Er is een nieuwe
taakomschrijving opgesteld voor de taakgroep vieren. We hebben gesproken over de invulling van de gemeente avond op 11 april
Soms gaat het anders: Door de turbulente dienst afgelopen zondag heb ik, ds. Karsten van Staveren, vergeten om het woord aan
Kees Antuma te geven en om te danken voor de vele giften die met actie Kerk zijn binnen gekomen. De woorden die Kees Antuma
tijdens het koffiedrinken sprak gaven het mooi weer: “Kerkbalans 2018 heeft veel gebracht en opgebracht .Gebracht in de zin van ;
Opmerkingen , kritische noot , maar ook een kerkbalans affiche ! allemaal zaken die laten zien hoeveel talent er in ons midden is . ik
noem dat positief nieuws Gebracht in de zin van, Een duidelijk signaal om zo spoedig mogelijk de vacante predikant plaatsen weer
ingevuld te krijgen binnen het pastoraat. Gebracht in de zin van, Steun voor het snel tot wording brengen van de fusie van de beide
gemeentes.”
Kruimeldiensten 2.0: Geloven dat doen we samen! Je bent nooit te jong (of te oud) om te geloven. Vind je het leuk om met je
(klein)kind, van ongeveer 0 tot 6 jaar, een keer samen een halfuurtje te luisteren naar Bijbelverhalen, kinderliederen te zingen en
samen te bidden, dan kan dat. In 2018 organiseren we weer kruimeldiensten in de Van Dedemkerk of de Fontein. We beginnen om
16:30 met een korte viering, waarna we met oud en jong eventjes wat drinken in het kruispunt. Zet de datums alvast in je agenda: 11
maart en 27 mei.

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.)

