Zondag 4 maart 2012
40dagenboekjes 2012: De opbrengst van zondag 19 en 26 februari van het 40dagenboekje bedraagt €317,95 van
beide kerken. Er zijn nog een aantal boekjes en spaardoosjes over, neem er gerust een mee voor uzelf, familie,
buren of kennissen. Betalen kan nog steeds. De busjes staan ‘s zondags bij de ingangen van de kerk en door de
week kunt u betalen bij de koster.
Sobere maaltijd. Aan de sobere maaltijd, die aan het begin van de veertigdagentijd gehouden werd in het
parochiecentrum van de RK.Kerk St.Vitus, namen 35 mensen deel. De opbrengst van de collecte aan het eind
van de maaltijd heeft € 96,00 opgebracht voor de campagne van Kerk in Actie en de Vastenactie voor Ethiopië.
Campagne ”Voor de Verandering” week 2: Wat kan een kerk betekenen in een land als Cuba? Heel veel! Dat
bewijst de kerkelijke organisatie CCRD. CCRD helpt kerken om bijvoorbeeld een tafeltje-dek-je project op te zetten
voor ouderen. Ook worden voorgangers getraind om gevangenen te bezoeken en pastoraal bij te staan. In het arme
Cuba is het leven voor veel mensen zwaar. Maar het is extra moeilijk, als je dan ook nog eens ziek, gehandicapt of
oud bent. CCRD laat zien dat de kerk voor verandering kan zorgen. Door juist oog te hebben voor deze mensen en
pastorale zorg en praktische hulp te bieden.
SOW Jeugddienst 4 maart. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Wie kent dit lied niet? Shaffy zingt dit
lied dat bestemd is voor een hele reeks mensen die op de één of andere wijze eenzaam, gefrustreerd of ongelukkig
zijn. Hij herinnert hen eraan dat ze ooit ‘samen zullen komen’ en adviseert hen in het leven te zingen, vechten,
huilen, bidden, lachen, werken en bewonderen. Maar ‘niet zonder ons’. Ds. Dekker uit Meppel zal ons, in de geest
van het lied van Ramses Shaffy, helpen met het zoeken naar antwoorden. Dit doen we aan de hand van een filmpje,
liederen en een gedicht. Luko Hans zal deze dienst muzikaal begeleiden De dienst wordt gehouden in ‘De Antenne’
aan de Wilhelminastraat, aanvang 19.00 uur.
Voorjaarsmarkt. Zaterdag 12 mei houden we weer de bekende voorjaarsmarkt. U kunt de zelfgemaakte spulletjes,
speelgoed, tuingereedschap of kleine elektrische spullen inleveren op vrijdag 27 april tussen 18.00-21.00 uur, op
zaterdag 28 april tussen 09.00-12.00 of op donderdag 3 mei van 18.00-21.00 uur bij het Kruispunt. Voor vragen
en/of opmerkingen kunt u ons bellen: fam. Zwiers, tel 612401 of fam. Menzo, tel. 615193.
De activiteiten commissie.
Paaskaarsen 2012
In ‘De Antenne’ en “Van Dedemkerk liggen weer de bestellijsten voor de paaskaars 2012. U kunt
tot en
met zondag 18 maart ‘12 bestellen. Er kan gekozen worden uit vier verschillende motieven. Ook zijn
er vier
verschillende lengtes, die besteld kunnen worden. De prijzen variëren van € 17,95 (voor een kaars met een lengte
van 25 cm.) tot € 45,00 voor de grootste kaars (= 60 cm. lengte) . Commissie ‘Erediensten’
Verjaarsvisite 75+: Woensdagmorgen 7 maart is er een verjaarsvisite in De Fontein voor hen , die in januari of
februari 75 jaar of ouder geworden zijn en hun partner.
Catechisatie 16+ : Dinsdagavond 6 maart om 19.00 uur in de pastorie, Hoofdvaart 5
Groeigroep: Dinsdagavond 6 maart om 20.00 uur komen we bijeen in de pastorie.

Bijbelkring: Donderdagmorgen 8 maart komt de Bijbelkring o.l.v. ds J.van Meerveld bijeen in de Grote zaal van de
Fontein. We beginnen om 10.00 uur. Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar! We lezen Psalm 91.
De Antenne
Collecte opbrengst 26 februari: Plaatselijk Kerkelijk Werk € ???????,- en K&S € ???????Heilige Doop. In deze morgendienst hopen we te kunnen dopen: Isis Jasmijn van de Beld, geboren op 7 oktober
2010, dochter van Marco en Mariolein van de Beld, Oranjestraat 11 en Kyano Liam Stefano Klaas Post, geboren op
15 december 2011, zoon van Steffan en Mireille Post, De Magnolia 29.
Van Dedemkerk
Collecte opbrengst 26 februari Plaatselijk Kerkelijk Werk € 338,88 Diaconie € 389,50 Opendeur dienst € 161,51
Kerkelijk Bureau. Met ingang van 1 februari 2012 is het Kerkelijk Bureau van onze gemeente verhuisd naar de
bovenverdieping van De Fontein. Onze administrateur Wenny Schuurman houdt elke woensdagmorgen van 09.00
uur tot 12.00 uur zitting voor het afhalen van collectebonnen of voor vragen / opmerkingen. De adressering is
Hoofdvaart 7, 7701 JE Dedemsvaart. Het telefoonnummer is ook gewijzigd en is nu 0523-610 894.

