Zondag 7 april 2013
Kindercollecte. Teveel kinderen zijn het kind van de rekening. Omdat ze asielzoeker zijn, omdat hun ouders niet voor hen
kunnen zorgen of omdat ze in een arm gezin opgroeien. Deze kinderen verdienen een eerlijke kans, maar wie betaalt de
rekening? Kerk in Actie steunt organisaties die kinderen ruimte geven om kind te zijn. Zoals het werk van de Rudolphstichting
voor kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Deze periode is de collecte bestemt voor kinderen van de rekening
in Nederland. Met uw bijdrage kunt u deze kinderen een toekomst geven.
Jeugddienst: Vanavond is er om 19.00 uur weer een jeugddienst in “De Antenne”. Deze is voorbereid door catechisanten (4e
leerjaar). Hun catechisatieblok had als thema: “Thank you for the music” en dat is ook het thema van de dienst. Alles draait
dus om muziek en wat muziek met mensen zoals jij doet. De band ‘Root7’ uit Den Ham begeleidt de hele dienst wat betreft de
muziek en ds. Bart Breunesse gaat voor. Al met al wordt het een heel gevarieerde dienst waar, zoals het spreekwoord ook
zegt, ‘muziek in zit’! Echt iets voor jou dus… We zien je daarom graag op 7 april!
Inzameling voedselbank: De inzameling voor de voedselbank van 10 t/m 18 maart heeft ongeveer 3 winkelwagens aan
producten op geleverd. De voedselbank was hier erg blij mee. En hopelijk worden hier weer enkele gezinnen mee geholpen.
De Collecte van Biddag kwam ook ten goede aan de voedselbank, deze was € 473,13 en via de Bank een gift van € 15.
Een ieder die hier aan bij heeft gedragen hartelijk dank hiervoor. Namens de Gezamenlijke Diaconieën.
Verzoekplatenprogramma. Dinsdagmorgen a.s. vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma voor
luisteraars van de kerkomroep. Verzoekjes voor de maand mei kunnen voor 15 april worden aangevraagd bij Janny Prinsen,
tel. nr. 612644. Het programma wordt gepresenteerd door Tieme Bokxem en het is zijn allerlaatste uitzending; hij moet om
gezondheidsredenen stoppen. Tieme zal worden opgevolgd door Ben Harms.
Het nieuwe Liedboek. Precies 40 jaar na de eerste druk van het huidige Liedboek voor de kerken, verschijnt op 25 mei het
nieuwe Liedboek. Vanaf zondag 7 april t/m zondag 28 april staat er een intekentafel voor het nieuwe Liedboek in de hal van De
Antenne. Op en bij de tafel vindt u ook allerlei informatie over het Liedboek. U kunt alvast dit nieuwe Liedboek bestellen door in
te tekenen. Wanneer er in totaal meer dan 10 liedboeken verkocht worden, levert dat een leuke korting voor u op van 5%.
Deze aanbieding is geldig tot 28 april. Als u intekent hoort u op een later tijdstip wanneer en waar u het Liedboek kunt
ophalen. Vermeld daarom ook uw telefoonnummer en/of email adres. Verder attendeer ik u erop dat op donderdag 16 mei de
Cantorij een Liedboekavond organiseert. Op deze avond kunt u kennis maken met de liederen uit het nieuwe Liedboek.
Noteert u deze datum alvast? Voor info Commissie Erediensten Alice Visscher 617339 of a.p.visscher@home.nl
Op weg naar de Federatie. Op 26 mei a.s. hopen we de handtekeningen te kunnen zetten onder de federatie overeenkomst.
Voor het echter zover is, krijgt u de mogelijkheid om vragen te stellen en uw mening te geven over de vorming van de
federatie. Daarvoor zal er op zondag 21 april na de ochtenddiensten in beide kerken een gemeentebijeenkomst worden
gehouden. Ter informatie en voorbereiding daarop kunt u vandaag de federatieregeling, die de basis vormt voor de federatieve
samenwerking, meenemen. Het stuk ligt bij de uitgang c.q. in de hal. Vragen over de federatievorming kunt u schriftelijk
indienen vóór 20 april bij de scribae (zie het begeleidend schrijven dat bij de federatieregeling hoort). Daarnaast zijn er op
zondag 14 april - na de kerkdienst - en op woensdag 17 april - van 18.30-19.30 uur- inloopspreekuren in beide kerken. Ook
hier kunt u terecht met uw vragen over of een toelichting op de federatie.
Inzamelactie: Wij, catechisanten, die het blok DIACONAAT: ‘Helpen waar geen helper is’ hebben gevolgd gaan op 11 april
a.s. op bezoek bij de voedselbank in Hardenberg. We zijn op behoefte van de voedselbank een actie gestart om closetpapier
in te zamelen voor noodhulppakketten. Daarom willen we iedereen vragen closetpapier , het liefst in verpakking van 4, in te
leveren. Dit kan in de hal van de Antenne op zondag, en door de week. Ook kan dit op zondag in de” Van Dedemkerk “, of in
“De Fontein”, zo nodig misschien door de week ook in “De Fontein”. De actie duurt van 22 mrt t/m 10 april. Iedereen bedankt
voor uw inbreng en een groet van de catechisanten.
Oproep: Er worden met spoed mensen gezocht voor de vakantiebijbelclub van zowel “De Antenne”, als “Van Dedemkerk”
zijde. Deze vindt plaats in de grote vakantie, de bouwvakvakantie, augustus. Het is de bedoeling, dat U plaats neemt in de
stuurgroep om de vrijwilligers aan te sturen. De nood is hoog, het zou jammer zijn dat deze club ophoudt te bestaan. Reageert
u zo snel mogelijk, want er wordt binnenkort een beslissing genomen of het al dan niet doorgang kan vinden. Hartelijk dank.
Voor informatie of opgave dhr. E. van de Brink 0529-454210 evandebrink@ziggo.nl of anders Henri Veerbeek 0523-616393,
veerbeek1@hotmail.com
Spaardoosjes Campagne Kerk in Actie ”Nieuw Leven”. Er zijn afgelopen zondag al veel spaardoosjes ingeleverd en dit
kan a.s. zondag ook nog. Zo gauw we weten wat de totaalopbrengst is krijgt u dat via de nieuwsbrief te horen. Fijn dat er
zoveel mensen hebben gespaard voor de goede projecten van de campagne en daar willen we u hartelijk voor bedanken!
Catechisatie/ gepsreksgroep 16+. Maandag 8 april komen we om 19.00 uur weer bij elkaar in de Antenne om de
bijeenkomst van 12 mei voor te bereiden.

Brongroep. Dinsdagavond 9 april 19.30 uur in De Fontein, zaal 2.

GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Collecteopbrengst: 29 maart- PKW € 94,40 en K&S-Werelddiaconaat € 131,65 ; 31 maart- PKW € 292,95 en
K&S-Diaconie € 294,93.
Uitnodiging: Op maandag 8 april is de voorjaarscontactavond van de H.V.D. Na het officiële gedeelte worden foto’s getoond
van verschillende activiteiten met hieraan een quiz(je) verbonden. De avond begint om 19.30 uur in ‘De Fontein’.
Familiedienst. Zondag 21 april is er ‘s morgens een bijzondere familiedienst in de Van Dedemkerk. Het thema luidt: Groeien
en bloeien. Voor de kinderen is er ook weer een leuke activiteit, waaraan zelfs een wedstrijd verbonden is. De band Risja
verzorgt de begeleiding van de samenzang.
Onder schooltijd. We komen woensdagmorgen 10 april om 10.00 uur samen bij Dini van der Hoek, De Prunus 64.

GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Collecteopbrengst: 28-29-30 maart – K&S € 409,14 ; 31 maart PKN € 256,84 ; 31 maart K&S Diaconie € 259,28 en
PKN- JOP € 338,31 ; 1 april PKN-JOP € 45,25 en K&S-diaconie € 27,40.

