Zondag 1 april 2012
Zorgcentrum Avondlicht: Goede Vrijdag 6 april om 10.00 uur wordt er een Avondmaalsviering gehouden.
Zaterdag 7 april om 19.00 uur wordt de Paaswijding gehouden met medewerking van het Avondlichtkoor. Allen
welkom.
Diaconiecollecte: De collecte aan de uitgang is vandaag voor het totale werk van Kerk in Actie, waaronder het
werk van KAYDA in Uganda. ( u kunt hier meer over lezen in het navolgende stuk van Campagne Kerk in Actie
2012)
Campagne Kerk in Actie 2012: “Voor de Verandering” week 6. Stel je voor dat je je als kind elke dag afvraagt of
er wel eten op tafel komt. Of stel je voor dat je vader regelmatig zijn woede op jou afreageert. Je zou waarschijnlijk
de straat op gaan. Op zoek naar eten. Op zoek naar een beter leven. Veel kinderen in de hoofdstad van Uganda doen
dit ook. Maar wat voor goeds brengt een leven op straat? De Ugandese organisatie KAYDA vangt deze thuisloze
kinderen op. Ze kunnen bij KAYDA slapen, krijgen te eten en gaan naar school. En dit alles in een liefdevolle
omgeving. Ineens is hun leven niet meer kansloos, maar vol nieuwe mogelijkheden. Door een bijdrage thuis in het
spaardoosje te doen, steunt u ook dit project.
SOW Jeugddienst 1 april: “de Antenne” 19.00 uur: Seks, God en rock en roll! Seks is belangrijk, dat wordt je via
allerlei media bijna dagelijks duidelijk gemaakt. Een onderwerp dat onder veel jongeren leeft, maar seks als
onderwerp in de kerk? Juist wel. God heeft ons een prachtig geschenk gegeven….de vraag is wat doen we ermee?
Samen met ds. Huiskamp gaan we kijken wat de bijbel over dit onderwerp zegt.
Verzoekplatenprogramma: Dinsdagmorgen 3 april vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor de luisteraars van de kerktelefoon en de kerkomroep, deze keer gepresenteerd door
Renske Bakker. Verzoekjes kunnen worden aangevraagd voor de 15e van de maand bij Janny Prinsen, tel. 612644
Paasactie diaconie 2012: De gezamenlijke diaconieën willen rond de paasdagen mensen, 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 er een doos met daarop "Paasactie". Hierin kunt u een
naam met adres deponeren. U kunt ook mailen naar: depaasactie@gmail.com . Voor meer informatie, zie de
Samenspraak. Gemeenteleden die bereidt zijn de planten voor de paasactie rond te brengen kunnen deze donderdag
5 april a.s. tussen 13.30 en 17.00 uur ophalen bij De Antenne of eventueel ’s avonds na de kerkdienst.
Inleveren spaardoosjes: Volgende week zondag, 8 april, kunnen de spaardoosjes van de campagne van
Kerk in Actie 2012 “Voor de Verandering” weer ingeleverd worden bij de ingangen van de kerk. In de
veertigdagentijd hebben we speciale aandacht gevraagd voor 6 projecten. Aan het begin van de veertigdagentijd
hebt u een spaardoosje van de campagne 2012 gekregen, tegelijk met het 40dagenboekje. Wekelijks kon u daar een
bijdrage in doen. Hopelijk hebben veel gemeenteleden meegedaan. Geen spaardoosje? Een gewone envelop is ook
goed, als u maar meedoet.

De Antenne
Collecteopbrengst: 25 maart Plaatselijk Kerkelijk Werk/ kerkelijke gebouwen € 177,98
Kerk en Samenleving/ Diaconie € 182,13

Stille Zaterdag: Alle ouders van kinderen, die het afgelopen jaar (vanaf Pasen 2011 tot Pasen 2012) zijn gedoopt in
de Antenne, en iedere volwassene die hier is gedoopt in deze periode, worden van harte uitgenodigd om aanwezig te
zijn in de dienst op Stille Zaterdag in de Antenne. Dan zullen alle namen van alle dopelingen van het afgelopen jaar
worden genoemd. De dienst van Stille Zaterdag begint om half acht en gaat over in een Paaswake, die de hele nacht
duurt en waaraan ook iedereen kan deelnemen (geheel of gedeeltelijk), al naar behoefte.
Paaskaarsen: De bestelde paaskaarsen zijn gearriveerd en kunnen bij de koster (tegen betaling) worden opgehaald.
1e Paasdag: In de Ochtenddienst van zondag 8 april zal medewerking verleend worden door het koor Sound of
Church uit Balkbrug

Van Dedemkerk
Collecteopbrengst: 25 maart Plaatselijk Kerkelijk Werk € 162,10, Kerk en Samenleving Diaconie € 251,66
Open deur € 162,19
Heilige Doop: Vanmorgen hopen we de Heilige Doop te bedienen aan Diede Dina Hanna Meijer, Verlengde 16e
wijk 4; WicherJan Ties Tempelman, Breitnerstraat 8; Fernando Valentijn Schutte, Paardelanden 16; Herman
Engbert Lubbelinkhof, de Klaverzuring 29 en Charlotte Huneman, Bosbesstraat 4, Hoogeveen.
H.V.D: Op maandag 2 april 2012 houdt de HVD haar voorjaarscontactavond voor de medewerkers in de Fontein.
Deze avond is de heer Mark Koelewijn, regiocoördinator van het Nederlands Bijbelgenootschap uitgenodigd.
Hij brengt een avondvullend programma in samenwerking met de werkgroep NBG Dedemsvaart. De heer
Koelewijn vertelt zeer boeiend over de verspreiding van de bijbel wereldwijd en houdt een bijbelquiz.
De avond begint om 19:30 uur. U bent van harte welkom.
Open Doors: Dinsdagavond 3 april begint de avond met Open Doors in de Fontein om 19.30 uur!
Bijbelkring: Laatste bijeenkomst dit seizoen is op 5 april in de Fontein. Vanaf 9.45 staat de koffie klaar.
Afscheid en bevestiging ambtsdragers: Op zondagmorgen 15 april nemen wij afscheid van de aftredende
ambtsdragers en mogen we de aantredende ambtsdragers bevestigen en verwelkomen.
Wij nodigen u uit om deze dienst mee te maken en om na afloop van de dienst de scheidende en de bevestigde
ambtsdragers de hand te schudden. Wij nemen afscheid van diaken: Mevr A. van Laar-Geerligs, mevrouw W.
Schuurman-Jaspers en de heer W. Menzo, ouderling dhr. B. Vrieling en Mevr G.J. van Buuren-van de Lustgraaf en
kerkrentmeester dhr K. Naber. Wanneer er geen bezwaren zijn ingediend, worden als diaken bevestigd: mevr. J.
Roelofs-Hein, en voor een tweede periode mevr. A. van der Hoek-Strampel en dhr. H. Veerbeek, als ouderling
mevr. J. Lok-Reuvers en voor een tweede periode mevr. A. te Velde-Menzo. En als ouderling/kerkrentmeester
worden bevestigd dhr A. Holtvoort, mevr H. de Boer-Bokxem en dhr J. Boertjes. Dhr. Boertjes zal tevens belijdenis
van zijn geloof afleggen.We zijn heel dankbaar voor al het werk dat de afscheid nemende ambtsdragers voor onze
gemeente hebben gedaan, maar zijn ook dankbaar dat wij mensen hebben gevonden die zich geroepen hebben
gevoeld om dit mooie kerkenwerk samen met ons voort te kunnen zetten.
Goede Vrijdag:
Er is één dienst, die om 19.30 uur begint. In deze dienst van Schrift en Tafel hoopt ds.J.van Meerveld voor te gaan.

