Zondag 28 februari 2016, 3e zondag van de lijdenstijd
Jubileum: Op zaterdag 5 maart hopen dhr. en mevr. H.Lunenborg-Visscher, Drogteropslagen 16 te gedenken dat zij 45 jaar
getrouwd zijn.
Opbrengst gezamenlijke collecten: 21 februari K & S € 421,85
Liturgisch bloemstuk: Op deze derde zondag van de veertigdagentijd worden er weinig tot geen stappen gezet. Er is sprake
van verharding en onwil. De Schriftgeleerden en Hogepriesters gaan er als het ware dwars voor liggen – te zien aan de
liggende bloemen. Zal de witte bloei het redden? Hoe sterk is de liefde?
Campagne Kerk in Actie 2016: “Zet een stap naar de ander” (week 3). De vrijwilligers in Den Haag en De Vrolijkheid zetten
een stap naar kinderen, die iedere dag leven met zorgen en onzekerheid. Omdat hun ouders arm zijn en hen geen veilig thuis
kunnen bieden of omdat ze moesten vluchten uit hun eigen land. Deze Kerk in Actie-partners brengen de lach terug in het
leven van deze kinderen. U kunt het geld in het campagnedoosje van “Kerk in Actie” doen, waardoor u dit project steunt
Paasgroetenactie 2016: Zondag 6 maart: Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar
weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland. Dit jaar hebben vrouwen in de Penitiaire Inrichting ter Peel
zich verdiept in het thema van het 40 dagentijdproject van Kerk in Actie: “Ik ga. Zet een stap naar de ander.” Voor
gedetineerden is het bemoedigend ,wanneer ze kaarten krijgen. Het feit ,dat er aan hun gedacht wordt, doet hun erg goed! Dit
jaar bestaat de mogelijkheid om naast de kaart(en) ook een postzegel (al dan niet met een vrijwillige bijdrage) mee te nemen.
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: Vanavond 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.
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.
Meet & Greet: Geloof je het zelf? Vanmorgen 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 11.00 uur beginnen.
Huiskamer Tour Noord Oost: Op donderdagavond 3 mrt. bij Koert en Ria Strijker, LInderveldweg 23.
Waarneming: ds. J.van Dijk en ds. K. van Staveren zijn niet beschikbaar t/m 6 maart. Wanneer er behoefte is aan pastorale
begeleiding kan contact worden opgenomen met één van de aanwezige collega’s.
Nieuwe bankrekeningnummers: Taakgroep Kerk & Samenleving deelt mee, dat er bankrekeningnummers gewijzigd zijn per
1 januari 2016. Bij internetbankieren een verzoek om de oude rekeningnummers uit uw adresboek te verwijderen.
Diaconie NL70FVLB0226122344 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w.
Prot. Zending D'vaart NL17FVLB0226122425 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. Zending
Evangelisatie NL73FVLB0226122387 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. inzake Evangelisatie
Indien u een gift overmaakt, waar de commissies u heel dankbaar voor zijn, graag vermelden waarvoor het is bestemd. Dit
maakt het voor de penningmeesters makkelijker om de bijdrage juist te boeken en te besteden. Alvast bedankt.
Hongarije Werkgroep: Vorig jaar hebben we met 35 vrijwilligers Kerstpakketten ingepakt bij Vidotrans in Heerenveen.
Omroep Max heeft tijdens het inpakken van de pakketten opnames gemaakt. Deze opnames zijn te zien op 2e Paasdag (28
maart) om 15.25 uur op NPO2. Het programma heet: “Max maakt mogelijk.”
Het gezamenlijk eten: De eerstvolgende keer op vrijdag 4 maart a.s. in De Antenne. Hebt u zin om gezellig samen te eten
dan bent u vanaf 17.45 uur van harte welkom. Om 18.00 uur beginnen we met de maaltijd. Als u zich nog wilt opgeven, dan
kan dat tot woensdag 2 maart bij Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Wij zien u
graag aan tafel!!
Verzoekplatenprogramma: Dinsdagmorgen vanaf 10.30 uur kunt u weer luisteren naar het maandelijkse verzoekplatenprogramma voor de luisteraars van kerkomroep en kerktelefoon. Het wordt deze keer gepresenteerd door Ben Harms.

Verzoekjes voor de volgende maand kunnen worden aangevraagd bij Janny Prinsen, tel. nr. 612644 of per e-mail bij de
koster Aart Prinsen koster.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl
Belijdenisgroep: Maandagavond 29 februari hopen we als belijdenisgroep weer bij elkaar te komen in De Antenne, vanaf
19:30 uur
Biddag: Hallo jongens en meisjes. Op woensdag 9 maart is het Biddag. Samen met jullie willen we op deze middag God
vragen of Hij het werk van de boeren wil zegenen en de gewassen wil laten groeien. We hopen samen met jullie weer een
leuke middag te hebben met een verhaal, muziek, liedjes, toneelstukje en natuurlijk lekker knutselen! Het is van 14.00 uur tot
15.30 uur in de PKN kerk: De Antenne in Dedemsvaart. Ook je vriendje, vriendinnetje, buurjongen, buurmeisje, je vader en/ of
moeder zijn van harte welkom! We hebben een collecte voor een goed doel. Deze keer is dat: De Zonnebloem.
Kom jij ook?(We zijn heel blij wanneer er ouders willen blijven om te helpen tijdens de knutselactiviteit)

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.)

