Zondag 6 april 2014, 5e zondag van de 40 dagentijd
Paasactie diaconie 2014: De gezamenlijke diaconieën willen rond de Paasdagen gemeenteleden die een moeilijke
periode achter de rug hebben of er nog midden in zitten, laten weten dat er aan hen 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 en 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 17
april van 13.30-17.00 uur en van 19.00-20.30 uur klaar in De Antenne.
Uitleg project kindercollecte: Geef de Bijbel door aan kinderen in Guatemala. Een zorgeloos leven, gevuld met
liefde, rust en warmte. Duizenden kinderen in Guatemala-Stad is dat niet gegeven. Zij hebben de pech te leven in
één van de meest gewelddadige steden ter wereld. Samen met het bijbelgenootschap van Guatemala brengen we
hoop. We brengen de Bijbel dichtbij met Grow and Learn. Sinds 2012 werkt het NBG mee aan de
zondagsschoolmethode Grow and Learn. Die is al op heel veel plaatsen succesvol in de praktijk gebracht. Ruim 400
leraren zijn getraind en meer dan 3000 kinderen doen mee. Eind 2014 willen we 9000 kinderen hebben bereikt.
Jeugddienst: De meeste mensen kennen de boekjes ‘voor Dummies’ wel. In het kort en in makkelijke taal wordt
een bepaald onderwerp behandeld, zodat je daar snel informatie over kunt krijgen. Maar is er ook zo’n boekje over
God? En over de kerk? En over het bidden? Is er wel een goede handleiding voor het geloof zoals al die boekjes
‘voor Dummies’? In de jeugddienst van vanavond in De Antenne komen er filmpjes en verhalen aan bod om je
misschien weer wat op weg te helpen in het geloof. Kithara en Luko Hans zullen ons begeleiden in de dienst, die
onder leiding staat van ds. J. Van Dijk. Kithara is een kwartet van vier gitaristen. Ze treden veel op in kerkdiensten
waar ze gospels zingen. Voor meer informatie: www.kithara.nl.
Catechese 12-16: Maandag 7 april en maandag 14 april komen we bij elkaar voor ‘Bij de dominee thuis’. We
treffen elkaar in Het Kruispunt van 19.45 tot 20.45 uur. Wat gaan we doen? a. Toffe spelletjes b. leuke activiteiten
c. serieuze gesprekken d. luisteren naar elkaar en God. Iedereen tussen de 12-16 is welkom!
16+ groep: Maandag 7 april a.s. komen we, dit seizoen voor het laatst, bij elkaar in De Antenne. Ook als je nog
nooit geweest bent, ben je van harte welkom!
Belijdenisgroep: Vrijdagavond komen we om 19.30 uur bij elkaar in De Antenne.
Ontmoetingsgroep: Maandagavond, vanaf 20.15 uur in zaal 2 van De Fontein o.l.v. ds. J. van Dijk de laatste
avondbijeenkomst. Op zaterdag 24 mei volgt nog de Gezinsbarbecue vanaf 16.00 uur bij de Van Dedemkerk.
Brongroep/Groeigroep: Op dinsdag 8 april komen we bij elkaar om na te denken over de kruiswoorden van Jezus.
We ontmoeten elkaar om 20.00 uur in de consistorie van de Van Dedemkerk.
Theatervoorstelling ‘Te gek voor woorden’ op woensdagmiddag 9 april in de Christelijk Gereformeerde Kerk aan
de Zwiersstraat voor kinderen van groep 1 tot en met groep 8. Het begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Er is
een pauze met drinken en wat lekkers. Samen met zijn buikspreekpop Henkie vertelt Matthijs het verhaal van de
genezing van Naäman. Te gek voor woorden... is een leuke, sterk afwisselende voorstelling met vertellingen,
buikspreek-acts en een aantal illusies en goocheltrucs. Alles is gratis. Er is een collecte voor de onkosten.
Onder schooltijd: Woensdagmorgen 9 april komen we o.l.v. ds. J. Van Dijk vanaf 10.00 uur bijeen bij Dini van der
Hoek, De Prunus 64.
Bijbelkring ds. Van Staveren: Op donderdag 10 april sluiten we ons seizoen af met een lunch in de consistorie
van de Van Dedemkerk.
Bijbelkring ds. J. Van Dijk: Donderdag 10 april is er vanaf 10.00 uur, voor de laatste keer dit seizoen, Bijbelkring
in De Fontein. We hebben veel geleerd van Petrus en van elkaar. In september gaan we weer door met een nieuw
thema.
Gebedsviering Taizé. Op zondag 13 april 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: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!’. De kerk is open vanaf 18.30 uur en
de viering begint om 19.00 uur. Wees welkom! Wil(t) jij/ u meer informatie over Taizé in Frankrijk of Taizé in
Dedemsvaart? Mail of bel dan naar het secretariaat van de werkgroep Taizé: Claudia Nijhuis, tel. 616346 of e-mail:
taizededemsvaart@gmail.com.
Meet & Greet: Op zondag 13 april a.s. is er om 11.00 uur alweer een Meet & Greet samenkomst in De Antenne.
Deze keer is het thema PALMPASEN. We gaan Palmpasenstokken maken en aankleden. We vertellen daar het
verhaal bij. We zingen liedjes die daar bij passen. Er zijn ook weer een paar muzikanten die begeleiden samen met
de piano. Het gaat weer een gave dienst worden! Jij komt toch ook?!
Workshops 2014: U kunt zich nog steeds aansluiten bij de workshop Wandelen op de dinsdagen 8,15 en 22 april.
De kosten bedragen in totaal € 7,50 (t.g.v. de Minke Stichting). Aanvang: 19.00-20.30 uur bij de Antenne. Ontmoet
elkaar eens anders en wandel met ons mee!
Paasontbijt 1e Paasdag: Pasen is het grootste feest van de kerk. Elk jaar vieren we dat met elkaar. We doen dat
door vespers, nachtwakes, witte donderdag en goede vrijdag vieringen in zowel de Van Dedemkerk als ook De
Antenne. Maar wat is een feest zonder eten? Daarom willen we dit jaar een paasontbijt in de tuin van de Van
Dedemkerk houden om 8.00 uur. (Bij regen in De Fontein) De kinderen mogen paaseieren zoeken. Laten we eten,
drinken en vrolijk zijn, want het is Pasen. Neem gerust ook je buren mee. Opgave voor 9 april bij ds. Karsten van
Staveren via tel. 612425 of per e-mail: dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl.
40dagenproject: Campagne Kerk in Actie: “Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt” (week 5): In Nederland op
straat leven is keihard en heel eenzaam. Op straat leven betekent constant bezig zijn met overleven. Ook als je
dakloos bent heb je behoefte om na te denken over je leven, liefst samen met lotgenoten. De diaconie in Amsterdam
voorziet met haar straatpastoraat in die behoefte. De daklozen worden opgezocht in de stad, maar ook in de
gevangenis of in het ziekenhuis. In Wageningen is er een inloopcentrum (Markt 17) van de diaconie. Iedereen kan
hier drie keer per week binnenlopen voor een praatje, een spelletje en een warme maaltijd. Door de komende week
geld in het spaardoosje van Kerk in Actie te doen steunt u mede dit project! Over twee weken, op Paaszondag 20
april kunt u de doosjes weer inleveren bij de ingangen van de kerken. Geen spaardoosje, geen nood. Een gewone
enveloppe met inhoud is ook goed. Ook kunt u nog steeds uw (vrijwillige) bijdrage voor het 40dagenboekje in de
desbetreffende busjes doen.
Uitleg liturgische schikking: Het thema van deze zondag is: Verraderlijke stilte. De kleur is weer paars. Vurig
antwoordt Petrus op de woorden van Jezus dat zijn leerlingen hem die nacht zullen afvallen. “Al zou i met u moeten
sterven, verloochenen zal ik u nooit!” Hoe anders zal het gaan. We zien aan de ene kant van de poort drie felle
harde bloemen die de stevige taal van Petrus weergeven. Daarbij een rechtopstaand blad als een zwaard.
GEMEENTE RONDOM DE ANTENNE
Collecteopbrengst 30 maart: Plaatselijk Kerkelijk Werk - Kerkorgel: € 262,15; Kerk & Samenleving - Diaconie: €
222,21.
Paaskaarten: In de kleine hal, bij de kaartenstandaard, vindt u weer een uitgebreid assortiment paaskaarten. De
laatste jaren worden met Pasen steeds meer kaarten verstuurd. Een mooie gelegenheid om uw familie en vrienden
OPGEWEKTE PAASDAGEN toe te wensen!
Ringleiding De Antenne: Zoals al eerder gemeld, zijn we overgegaan naar een nieuw systeem van gehoor
versterking in de kerkzaal. Dit systeem werkt met gehoorsets welke tijdens elke dienst bij de balie van het
beamteam afgehaald kunnen worden. Nadere informatie kan bij de koster worden verkregen of ’s zondags bij het
beamteam. Binnenkort wordt de bestaande ringleiding afgekoppeld. Gemeenteleden, welke nu nog de bestaande
ringleiding gebruiken verzoeken wij om zich de komende weken te melden. Ook eventuele nieuwe gebruikers
kunnen contact opnemen met de koster. Eventueel kan bij voldoende voorradige gehoorsets een keer op proef
uitgetest worden.
GEMEENTE RONDOM DE VAN DEDEMKERK
Collecteopbrengst 30 maart: Plaatselijk Kerkelijk Werk - Kerkorgel: € 251,10; Kerk & Samenleving Diaconie: € 212,49 .

Heilige Doop. Vanmorgen hopen we de Heilige Doop te bedienen aan Maud Friesen, Van Haeringenstraat 60.
Voorjaarsmarkt: We zijn alweer bezig met de voorbereiding van de voorjaarsmarkt 2014 op zaterdag 3 mei. Heeft
u verkoopbare goederen voor ons zoals huisraad, boeken, gereedschap of zelfgemaakte spullen en u heeft geen
ruimte om ze te bewaren? U kunt dan bellen naar: fam. Zwiers, tel. 612403 of fam. Vogelzang, tel. 613348. De
bruikbare spullen komen we graag bij u ophalen. U kunt uw spullen ook inleveren bij het Kruispunt op vrijdag 11
en 25 april van 19.00 uur tot 21.00 uur of op zaterdag 19 april van 9.00 uur tot 11.00 uur.

