De Antenne

25 maart 2018

Van Dedemkerk

9.30 uur: Dienst in Van Dedemkerk

9.30 uur: Palmzondag, prop. mevr. T.W.D. Prins – v.d. Bosch
Zingen: Ps. 118: 3,9, ELB 344, Ps. 47: 1,2, NLB 558: 1,2,6,8,
NLB 578: 1,2,5,6, NLB 552: 1,2,3.
Schriftlezing: Jesaja 52: 13-15, Johannes 12: 12-15, Johannes
18: 33-36, Johannes 19: 1-16
Thema: “Zie de mens, zie uw koning
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: KIA/totaal

19:00 uur: Dienst in Van Dedemkerk

19.00 uur: ds. K. van Staveren, zangdienst

M.m.v.: Sound of Church
Zingen: NLB 657: 1,3,4, NLB 556, NLB 534 1,2,3,4, Tussentijds
157: 1,2,3,4, ELB 413: 1,2,3
Schriftlezing: Marcus 11: 1 t/m 11
Thema: ‘Op weg naar Jeruzalem’
Collecten: in de dienst: Werkgroep Opendeur- en Zangdiensten
Bij de uitgang: K&S (diaconie)
Kindercollecte: 1e kwartaal 2018 - Ronald Mc Donald fonds

Bloemengroet:
Van Dedem Marke: Goede Vrijdag 30 maart om 10.00 uur wordt in Het Baken de Avondmaalsviering gehouden. Voorganger is Ds.
A. ten Brinke. Zaterdag 31 maart om 19.00 uur wordt de paasviering gehouden in De Meent. Voorganger is Ds. A. ten Brinke en het
VDM-vrijwilligerskoor hoopt haar medewerking te verlenen. Wees welkom.
Collecte Kerk in Actie; Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda: Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het
leven van moeders in Oeganda zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen.
Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Zij kunnen bij de
medewerkers van Mothers’ Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen
rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze
de positie van vrouwen in de kerk. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Zangdienst: In de Van Dedemkerk is er vanavond een Zangdienst, voorbereid door de werkgroep Opendeur-en Zangdiensten
samen met ds. Karsten van Staveren. Het thema van deze dienst is: ‘Op weg naar Jeruzalem’. Muzikale medewerking verleent
’Sound of Church’ uit Balkbrug o.l.v. Gea Gijsbertsen. En het orgel wordt bespeeld door dhr. J. Plender. Aanvang 19:00 uur. U bent
van harte uitgenodigd.
Basiscatechese/jeugdnevendienst: hallo jongens en meiden van groep 7/8 en van het voortgezet. Zondag 25 maart is er weer
basiscatechese en jeugdnevendienst in de van Dedemkerk. We zitten weer in het zaaltje achter de fontein. We hopen jullie weer te
zien. Tot dan!
Stille Week: Pasen is het grote feest van de kerk. Het is een feest waarin we vol verwondering stil staan bij het sterven en opstaan
van Jezus. En hoewel dat goed nieuws is, is het ook tegelijkertijd zo groots dat het niet zomaar te bevatten is. Het is goed om met
elkaar toe te leven naar Paasmorgen. Daarom zullen er ook dit jaar in de stille week avondgebeden zijn. Het eerste deel zal samen
worden vormgegeven met de andere kerken in Dedemsvaart. Maandag zal het avondgebed vallen onder verantwoordelijkheid van
de St. Vitus, maar komen we samen in de Van Dedemkerk. Dinsdag zullen we in de Immanuel- kerk bij elkaar komen. Woensdag tot
en met zaterdag komen we bij elkaar in de van Dedemkerk. De avonden zullen een meditatief karakter hebben met Bijbellezingen,
liederen en gebeden. Met elkaar zoeken wij de stilte om door God aangesproken te worden. Het avondgebed zal ongeveer 30
minuten duren. We beginnen om 19:30.
Paasactie diaconie 2018: 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 29 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 2018.
Uitleg bij liturgische bloemschikking voor de 6e zondag van de Veertigdagentijd: De kleur is paars en het thema: een open
deur: Onvoorwaardelijke liefde. De bloemschikking voor deze zondag(Palmpasen) verwijst naar een gedeelte uit het evangelie naar
Marcus. Het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem. Jezus wordt als koning binnengehaald maar de ezel waarop hij zit weerspiegelt
het tegenovergestelde. De mensen leggen hun mantels als een rode loper over de weg. Nu roepen ze nog ‘hosanna’ maar al snel

zal het omslaan in ‘ kruisig hem’ In de bloemschikking verwijst de slinger van rode bloemen en klimop naar de ‘ Koninklijke weg’ die
Jezus gaat, een weg van onvoorwaardelijke liefde en trouw aan God en mensen.
Uitnodiging gezinsdienst 2e Paasdag: Op 2e Paasdag, maandag 2 april, organiseert de kindernevendienst weer een gezinsdienst
rondom Pasen! Het beloofd een interactieve en creatieve dienst te worden, vooral gericht op de kinderen, waarin we met elkaar
liedjes zingen, het Paasverhaal gaan horen en een aantal workshops gaan volgen. Zodoende is er volop ruimte om met elkaar bezig
te zijn en elkaar te ontmoeten! Wij willen jullie van harte uitnodigen om deze dienst samen met ons te vieren! De dienst zal
plaatsvinden in De Antenne en we beginnen om 9.30u. Jij komt toch ook?! Tot dan! De Kindernevendienst
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
moderamenvergaderingen gelegenheid om vragen te stellen aan enkele leden van het moderamen en de kerkenraad. De
eerstvolgende keer is op woensdagavond 4 april van 19.00 tot 19.45 uur in de Fontein.
40 dagentijd: We zitten nu midden in de 40 dagentijd. Als zendingscommissie hebben wij weer een boekje uitgegeven over de
40 dagentijd. In dit boekje besteden wij aandacht aan verschillende projecten van Kerk in Aktie, met als thema: Onvoorwaardelijke
liefde. Hieronder kunt u lezen waarover deze projecten gaan en waarvoor u deze weken kunt sparen. Er is nog veel verdriet en
armoede in de wereld. Wij beseffen nog niet hoeveel leed en armoede er in de wereld is. Hier kunnen wij iets aan doen. Al is het
maar een druppel op de gloeiende plaat. Wilt u a.u.b. meesparen om een beetje licht te geven aan mensen die het zo nodig
hebben? Wij zeggen u al vast dank voor uw gaven.
Gemeente avond 11 april De Antenne: Op woensdag avond 11 april hebben we een gemeente avond in de Antenne. Tijdens deze
gemeente avond gaan we u verder informeren over de stand van zaken rond de fusie van onze kerkelijke gemeenten. De
kerkenraad hoopt u hier te ontmoeten. Gemeente avond woensdag 11 april in de Antenne 19.45 inloop met koffie en start om
20.00 uur.
Uitnodiging Noordwest 1, 2 en 3 Amerikaanse fuif: Op vrijdag 13 april om 18.00 uur in de Antenne. De activiteitencommissie
nodigt U hiervoor van harte uit. Opgave bij: Jannie koertnaber@gmail.com, Gerry gerryleffers41@gmail.com,
Aartje chambradedemsvaart@hotmail.com, Joke hnsdn87@gmail.com en Mieke kollen85gmail.com.
Voorjaarsmarkt: Het is weer tijd voor de jaarlijkse voorjaarsmarkt. Deze wordt gehouden op zaterdag 5 mei vanaf 9.00 tot 13.00
uur. Dit is de laatste keer in deze opzet. Wilt u nog uw spullen inleveren dan kan dat op zaterdag 28 april tussen 9.00 en 11.00 uur
bij ‘Het Kruispunt’ achter de Van Dedemkerk. Na deze markt kunt u geen spullen meer inleveren bij ons. Vanaf nu mag u ook uw
eigen spullen verkopen. Tegen een kleine vergoeding is er een kraam te huur. Ook de kinderen mogen hun spulletjes verkopen op
kleedjes. De opbrengst gaat naar 2 goede doelen. Zijn er nog vragen of wilt u zich opgeven om op de markt te staan, neem dan
contact op met Willem Zwiers 612403 of Jan Vogelzang 615348.
Quiz avond: Wij als activiteiten commissie willen een quiz avond organiseren. Hiervoor hebben we uiteraard deelnemende teams
nodig die tegen andere teams willen strijden. De vragen zijn divers, zoals onderwerpen van : nieuws, geografie, sport en spel, welk
jaar was dit, Bijbel vragen ronde, muziek, e.d. Een team kan bestaan uit ongeveer 6 personen en het zou leuk zijn als er teams van
verschillende leeftijdscategorieën meedoen. De bedoeling is dit op een vrijdagavond in de maand oktober te laten plaats vinden. De
inloop is vanaf 20:30 uur en we gaan dan om 21:00 starten met de quiz. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje,
tegen een kleine vergoeding voor de drankjes. Durven jullie deze uitdaging aan!! Graag horen we van jullie of er met een team
meegestreden wordt. Liefst op korte termijn, er kunnen een beperkt aantal teams mee doen in de wedstrijd. Verder bestaat er de
mogelijkheid om als team je eigen supporters mee te nemen die kunnen buiten mededingen de quiz ook mee spelen. (Zonder
voorzeggen). Opgave bij Gert Menzo. Emailadres: gmenzo@xs4all.nl

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.)

