Zondag 5 april 2015, PASEN
Opbrengst gezamenlijke collecten: 29 maart Kerk & Samenleving / Wereld diaconaat € 367,92; Plaatselijk Kerkelijk Werk
€ 391,93
Verjaardag: Ellis Hansink is 11 april jarig. Zij verblijft al jaren in Raalte. Van een kaartje op haar verjaardag wordt Ellis altijd
heel blij . Adres is: Ellis Hansink Monumentenstraat 62 8102 AM Raalte.
Verzoekplatenprogramma: Dinsdagmorgen a.s. vanaf 10.30 uur wordt weer het maandelijks verzoekplatenprogramma voor
de luisteraars van de kerkomroep en kerktelefoon uitgezonden. Het word ditmaal gepresenteerd door Renske Bakker .
Verzoekjes een felicitatie of zomaar een groet voor de maand Mei kunnen alvast worden aangevraagd bij Janny Prinsen
Hoofdvaart 5a schriftelijk of per e-mail aartprinsen@hotmail.com - tel : 612 644.
Kindercollecte: In West-Kenia voeren drie lokale partnerorganisaties van Kerk in Actie, Rapado, ADC en Kaacr, samen een
project uit om het dagelijks leven en de toekomst van kwetsbare kinderen te verbeteren. Dit project is mede mogelijk dankzij
een bijdrage uit de nalatenschap van het echtpaar Dirk en Francine Metselaar-Van Sluijs. In West-Kenia zijn kinderen zeer
kwetsbaar, onder meer door kinderarbeid, door kind huwelijken en vroege zwangerschappen, door armoede en door de
slechte toegang tot basis- en middelbaar onderwijs. Drie partners van Kerk in Actie komen gezamenlijk op voor de rechten
van deze kwetsbare kinderen.
Toerustingsavond pastoraat: Woensdag 8 april is er van 20.00 - 22.00 uur een Toerustingsavond voor alle medewerkers in
het pastoraat: sectieleiders, contactpersonen en medewerkers Kerkactief. Het onderwerp is: Luisteren. We verkennen dit
thema in theorie en praktijk. Daarnaast is er ruimte voor inbreng vanuit de aanwezigen. Vanaf 19.45 uur is er koffie/thee.
Bible lyrics & Popsongs: Zondagavond 19 april komt Gerrie (van Dijk) Dantuma live naar de Antenne voor een programma
van Bijbelse teksten en Popsongs. Gerrie was in 2013 finaliste in The Voice of Holland. Ze wordt begeleid door Kees van der
Berg op gitaar. De Bijbelse teksten worden kort toegelicht door ds. J. van Dijk. Luko Hans begeleidt de samenzang. Gerrie zal
ook iets vertellen over de Stichting Beautiful Gate in Kaapstad, waarvan zij ambassadeur is.
Inleveren spaardoosjes campagne “Kerk in Actie”: Vandaag kunnen de spaardoosjes van de campagne “Open je handen”
bij de ingangen van de beide kerken ingeleverd worden. In de 40 dagentijd hebben we speciale aandacht gevraagd voor 6
projecten. Aan het begin van de 40 dagentijd hebt u een spaardoosje van de campagne 2015 gekregen, tegelijk met het 40
dagenboekje. Wekelijks kon u daar een bijdrage indoen. Hopelijk hebben veel gemeenteleden meegedaan. Geen
spaardoosje? Een gewone envelop is ook goed! Spaardoosje vergeten? Natuurlijk kan dit volgende week ook nog ingeleverd
worden. Als u niet in staat bent het doosje te brengen, dan kunt u contact opnemen met Jannie ten Hertog, tel. 615773
Workshops ‘ontmoet elkaar eens anders’: ‘Wandelen rondom Dedemsvaart’ o.l.v. Aly Linde. Dinsdagavond 7,14,21,28
april, maar er kan ook op 1 of meer avonden meegedaan worden. Deelname aan de workshop is een mooie gelegenheid om
elkaar eens anders te ontmoeten. Opbrengst: voor het Pastor Thomas Schoolfonds India. Info: Workshopboekjes in de hal
van De Antenne en De Fontein en op de website www.pkn-dedemsvaart.nl. Opgave: J. Ballast, tel. 615451,
johannesballast@home.nl of bij M. Prins, tel. 616205, martha.prins@live.nl.
Hallo jongens en meisjes: Komen jullie ook tweede Paasdag in de Antenne om samen het Paasfeest te vieren?
Het begint om 9.30 uur en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! Graag tot dan ! Groetjes : leiding kindernevendienst
Taizéliederen zingen: Op maandag 13 april gaan we met elkaar Taizéliederen zingen van 19.00 – 20.00 uur in De Antenne.
(in plaats van de eerste maandag van de maand). Alle belangstellenden zijn van harte welkom!
Eerste Hulp Bij Opvoeden: Vormgeven aan je gezin is misschien wel de belangrijkste baan in je leven. Als vader of moeder
heb je een heel bepalende invloed. Ondertussen heeft het ouderschap ook veel impact op jou. Je bent opvoeder,
cateraar,recreatieteam, taxichauffeur, ziekenverzorger en nog veel meer. Met andere ouders willen we praten en ontdekken
hoe we onze family time vorm kunnen geven. De cursus zal worden gehouden op 14,21 en 28 April (3 avonden). Aanmelden
kan bij ds. Karsten van Staveren.
Meet & Greet: zondag 12 april is er weer een Meet & Greetviering voor iedereen om 11.00 in de Antenne. Het mooie is dat er
iedere keer weer andere muzikanten uit de gemeente mee doen, zodoende blijft het vernieuwend! Het thema is een tweede
kans. Kees Blokland en Erine van Staveren zorgen voor de muzikale begeleiding. Voorganger is ds. Karsten van Staveren.
De koffie/ thee/ limonade staat v.a. 10.30 uur klaar. We begroeten en ontmoeten elkaar!!!
G-Disco: zaterdag 18 april in jongerencentrum ChillOut! (De Baron) Een DJ draait de mooiste platen en het beloofd een
spetterend feest te worden. De G-Disco is er speciaal voor thuiswonende jongeren tussen de 15 en 25 jaar met een

beperking. De avond begint om 19:30 uur en duurt tot 22:30 uur. Entree is gratis. Tijdens de avond is er toezicht aanwezig en
de avond is alcoholvrij. Voor vragen kun je contact opnemen met Aletta Omvlee: 616388.

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. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt).

