Van Dedemkerk

26 februari 2017

De Antenne

Dienst: De Antenne

09.30 uur : ds. G.B.Huiskamp
Zingen: Ps.96:1,2,5; NLB 905:1,4; Lied van het licht; NLB
763; NLB 718; NLB 979:1,2,4,5,12,13,14; NLB 981:1,2,4,5
Lezen: Jesaja 49:13-18 en Matteüs 6:24-34
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Diaconie

Dienst: De Antenne

19.00 uur: ds.G.B. Huiskamp Open deur- en Zangdiensten
m.m.v. Chr.Gem.Zangver.”Sursum Corda”
Zingen: Gez.112:1,2,4 (bundel Psalmen en Gezangen
1938) ; NLB 982: 1,2,3; EL212: 1,2 ‘Soms is er in de wolken
iets van God’ melodie van Ps.116; een geloofsbel. op de
melodie van 435; NLB 723:1,2; EL 501:
Thema: “Wie op u hoopt"
Collecten: In de dienst: PKW
Uitgang: Open deur- en zangdiensten

Kindercollecte: Stichting” Mavuvu”
Collecteopbrengst: 19 februari voor K&S-Diaconie € 398,37. PKW € 520,78
Waarneming: ds. J.van Dijk is niet beschikbaar van 15 t/m 27 februari. Wanneer er behoefte is aan pastorale begeleiding,
kan contact worden opgenomen met één van de aanwezige collega’s.
Bedankt!: Graag wil ik, ook namens Ria, iedereen bedanken ,die aan het afscheid hebben meegewerkt. We kijken terug op
een feestelijke afscheidsdienst en een goed verzorgde lunch. Daarnaast bedanken wij iedereen, die iets heeft gegeven,
geschreven, gewenst. Het zijn er te veel om persoonlijk te bedanken. Hartelijk bedankt ,dat ik jullie dominee mocht zijn! 26
februari zal ik verbonden worden aan de gemeente Aalden/Gees. Graag nodig ik u/ jullie uit om hierbij aanwezig te zijn. De
dienst begint om 14.30 uur in de kerk van Aalden, Kerkstraat 16.
EigenwijzZ 5 maart: “Moet jij ook weer…?” Wat is jouw reden om naar de kerk te gaan? Is het een verplichting, ga je uit
gewoonte of simpelweg omdat je het leuk vindt om erbij te zijn? Tijdens de ochtenddienst van zondag 5 maart aanstaande
gaan we verder in op dit thema. Ds. J. van Dijk is de voorganger en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door het
Gospelkoor “Joyful Sound” uit Kampen. De dienst begint om 10.30 uur en vanaf 10.00 staat de koffie klaar. Je bent van harte
welkom!
Wandeling Sectie Noordwest: Voor gemeenteleden van de sectie Noordwest organiseren wij een rondwandeling (±90
minuten) op zondagmiddag 19 maart. Wij verzamelen vanaf 13:45 uur bij het Kruispunt (VD-kerk) en willen om 14:00 uur
vertrekken (dus wees er op tijd bij). Tijdens de wandeling zal daar waar het kan e.e.a. worden verteld. Bij terugkomst drinken
we gezamenlijk koffie/thee bij het Kruispunt. Opgave t/m 13 maart bij: Jan Vastenavond, Molstraat 15 tel. 852175
(jan.vastenavond@ziggo.nl).
Huiskamertoer wijk Zuid West: Ook dit jaar kunnen we elkaar ontmoeten in de huiskamers. Jezus zei eens: “Waar 2 of 3 in
mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden.” Elk jaar zijn dit waardevolle ontmoetingen. Ik hoop dat jullie ook gezellig
meedoen. 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 , 9 maart om 10.00 uur wij ZW1, 14 maart om 20.00 uur wijk ZW1,21 maart 2017 om
10.00 uur,27 maart 2017 om 20.00 uur: Een avond voor de jongeren/ midden generatie.
Huiskamertour Noord- Oost 1: U wordt van harte uitgenodigd voor de Huiskamertour NO-1. Op 6 mrt. 20.00 uur of op 7 mrt.
14.00 uur is er de gelegenheid om er te zijn. Opgave kan bij Henny Logtenberg, tel. 613275 of e-mail:
f.logtenberg@kpnplanet.nl. Dan hoort u ook waar deze gezellige Huiskamertour plaats vindt.
Huiskamertour Noord- Oost 2: Voor wie zich nog op wil geven voor deze mooie “Delen is Verbinden” bijeenkomsten:
op 7 of 16 maart ‘s avonds of 1 maart ’s middags, er is nog plek!! Je kunt je nog opgeven per mail: jackie.wieringa@hetnet.nl
Commissie Fondsenwerving: - Wij halen uw bruikbare goederen op en kunnen u helpen bij woningontruiming.- Bieden niet
alleen op de Fancy Fair goederen aan, u kunt ook tussentijds informeren naar bruikbare spullen. Neem hiervoor contact op
met: Dick Olde tel. 0523-638569 of Willem Nijboer 0523-616051 - Ook bieden wij goederen op Marktplaats aan onder de
naam: Starsky. (Dick Starke) 0523-614568.

Fietseninzameling voor asielzoekers: Het diaconaal Platform Hardenberg zet zich in voor de mobiliteit van de asielzoekers,
die in het AZC Heemserpoort ondergebracht worden. Daarvoor zijn wij op zoek naar fietsen ,die niet meer gebruikt worden en
die u af wil staan voor dit project. Heeft u een fiets voor ons, wilt u dan uw naam, adres en telefoonnummer doorgeven aan
ons secretariaat via secretariaatwerkgroepazc@gmail.com. De asielzoekers zijn u erg dankbaar.
Taizé: Op zondag 12 maart is er tijdens de avonddienst in De Antenne een gebedsviering in de stijl en de sfeer van Taizé. De
viering is een meditatieve dienst waarin liederen, gebed en stilte centraal staan. Het thema van deze dienst is: “Sta op, jullie
hoeven niet bang te zijn”. De kerk is open vanaf 18.30 uur en de viering begint om 19.00 uur. Wees welkom!
Activiteitencommissie: Zaterdag 4 maart tussen 09.00 – 12.00 uur kunt u bij het Kruispunt achter de Van Dedemkerk voor
het eerst dit seizoen weer artikelen inleveren voor de voorjaarsmarkt ,die dit jaar wordt gehouden op zaterdag 6 mei. Voor
informatie kunt u bellen met de fam. Zwiers tel. 61 24 03 of fam. Vogelzang tel. 61 53 48
Werkgroep Hongarije: In de afgelopen weken zijn er zakken uitgedeeld bij de kerk. In deze zakken kunt u uw oude kleding
doen, en op zondagen weer meenemen naar de Antenne. Er zijn al heel wat volle zakken terug gebracht. Onze hartelijke
dank!. Maar de stapel kan nog veel hoger worden. Mocht het brengen een probleem zijn, we kunnen de zakken ook bij u
ophalen. Een mailtje of telefoontje is genoeg. Tel:0638890013 Mailadres: wg.hongarije@pkn-dedemsvaart.nl Ook kunt u de
zakken ook brengen naar fam. Zieleman, Rheezerend 50, of fam. van Leussen, Linderweg 45. Hartelijk dank!!
Basiscatechese: Hallo jongens en meiden van groep 7 en 8. Vandaag is er weer basiscatechese in de Antenne. Dus als je
nu nog in de kerk zit, ga dan snel de trap op, want daar zitten we altijd. Zien we je daar? Groetjes Jolanda en Annet. Info:
a.ekkelenkamp@gmail.com
Open kring: A.s. dinsdag, 28 februari, zijn er weer de bijeenkomsten van de Open Kring in De Antenne. De morgenbijeenkomst begint om 9:30 uur en eindigt om 11:30 uur. De avondbijeenkomst begint om 19:30 en eindigt om 21:30 uur.
Bijbelkring: Donderdag 2 maart vanaf 10.00 uur in De Fontein rondom het boek Openbaring o.l.v. ds. J. van Dijk
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. Op 5 maart organiseren we weer een kruimeldienst in de Fontein. We beginnen om
16:30 met een korte viering, waarna we met oud en jong eventjes wat drinken in het kruispunt.
Bijbelkring: Een kring voor iedereen ,die overdag tijd heeft. Met elkaar willen we openhartig van gedachten wisselen over wat
God ons door een geopende Bijbel heen wil zeggen. Zo willen we van elkaar leren en groeien in onze levensweg met God. In
het komende jaar over het prachtige boek van de Psalmen. We komen op en 2, 16, 30 maart bij elkaar in de consistorie van
de van Dedemkerk om 9:45. Informatie bij ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
Brongroep: De brongroep is een groep mensen van alle leeftijden die met elkaar in gesprek willen raken over de bijbel. Als je
de bijbel met elkaar leest is het telkens weer een verrassing dat je aan het einde van een avond met iets nieuws naar huis
gaat. We komen op donderdag 2 maart om 20.00 uur samen in zaal 2 van de Fontein. Informatie kunt u inwinnen bij ds.
Karsten van Staveren dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425
Pastoraat in de vacaturetijd voor wijk Zuid Oost: Met het vertrek van ds. Bart Breunesse is er een leemte ontstaan in het
eventuele crisispastoraat in onze gemeente. Ds. J. van Dijk, ds. G.B. Huiskamp en ds. Karsten van Staveren zullen tijdelijk de
zorg van deze wijk op zich nemen. Zou je dringend behoefte hebben aan een pastoraal gesprek of zou je de gemeente op de
hoogte willen brengen van de mooie hoogtepunten van je leven neem dan contact op met één van bovengenoemde
predikanten. Zij willen gerust een stukje met jullie oplopen en met/voor jullie bidden.
Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u, bij voorkeur digitaal, inleveren voor woensdag 18.00 uur bij René Grijsen, de Magnolia 42, tel. 613632,
of via e-mail op: pkn.nieuwsbrief@gmail.com, o.v.v. De Antenne, Van Dedemkerk of Gezamenlijk. Kopij max. 6 regels lang.

