Zondag 8 april 2012
JOP-Collecte aan de uitgang op beide paasdagen:Het Paasfeest wordt al bijna 2000 jaar gevierd. Van generatie op generatie
wordt de boodschap van de opstanding van Jezus Christus doorgegeven. In 2012 zal JOP, dit is de jeugdorganisatie van de
Protestantse Kerk, doorgaan met investeren in nieuwe, eigentijdse materialen (ook om thuis te gebruiken) en activiteiten om
nog meer kinderen te bereiken, o.a. met de KIDS Express, Wereld Express en Sirkelslag. Al deze middelen worden ingezet
om jongeren te helpen bij het ontdekken van de waarde van het geloof in hun leven.
Inleveren spaardoosjes campagne: “Voor de verandering”.Vandaag kunnen de spaardoosjes van de campagne 2012: “Voor
de verandering”bij de ingangen van de kerken ingeleverd worden. Zes weken, tijdens de veertigdagentijd hebben we kunnen
sparen voor zes verschillende projecten, ver weg en dichtbij. Elke keer de oproep: Geloof in verandering voor..........en dan
volgde een zin die paste bij het project. We hebben in de kerk over veranderen gehoord van de kinderen (de
kindernevendienst) en van de predikanten. Vandaag kunnen we laten zien of er ook bij ons iets veranderd is.... Spaardoosje
vergeten? Lever het dan deze week in bij de koster of neem het volgende week mee, of bel 613268 en dan wordt het bij u
thuis opgehaald. Doen!!!
Tweede paasdag:Op Tweede Paasdag is er om 9.30 uur in De Antenne een dienst met als thema: Een lange reis….
Een dienst anders dan anders. We zingen veel liederen en er is een vertelling als preek. Met de spontane medewerking van
gemeenteleden hopen we er een fijne dienst van te maken
Interkerkelijke koffieochtend: Op woensdag 18 april a.s. is er weer een interkerkelijke koffieochtend in Balkbrug die deze keer
gehouden wordt in De Lichtbron (vrijgem. kerk) Het begint om 9.15 uur en de spreekster is Aly de Goede.
Zij zal spreken over het thema: "Leven met God van Boven naar binnen naar buiten". Er is oppas aanwezig en een
boekentafel. En er wordt een collecte gehouden voor de onkosten.
Evaluatie groothuisbezoeken: Op donderdag 12 april worden alle medewerkers aan de gezamenlijke groothuisbezoeken, die
afgelopen winter zijn gehouden, om 20.00 uur in De Antenne verwacht. We willen ervaringen met elkaar uitwisselen en
nadenken over het komende seizoen.
Thomasviering 15 april: thema "Humor" Op zondagavond 15 april wordt er in kerkelijk centrum "De Antenne" een
Thomasviering gehouden. Deze vieringen zijn er voor twijfelaars met verlangen en voor gelovigen met vragen én zeker ook
voor jongeren. Omdat niet iedereen hetzelfde wil, is er geen preek, maar 'de Heilige Chaos' waarin je in beweging kunt komen
en uit verschillende mogelijkheden kunt kiezen. Dit keer is het thema "Humor". Met een knipoog en een glimlach proberen we
toch serieuze zaken aan te snijden. Namens de werkgroep van harte welkom, Ds. G.B. Huiskamp
Inzamelingsaktie eierdozen: Wij, catechisanten, die het blok diaconaat “Helpen waar geen helper is” hebben gevolgd, zijn ook
bij de Voedselbank Hardenberg geweest. We waren erg onder de indruk wat er allemaal bij komt kijken om een gezond
voedselpakket samen te stellen. Elke 14 dagen worden er eieren geschonken aan de Voedselbank Hardenberg. Voor het
verpakken van deze eieren komen ze steeds kartonnen eierdozen tekort. Nu bedachten wij met elkaar een mooie actie op te
starten om de Voedselbank Hardenberg te helpen. Wij willen graag iedereen oproepen om lege kartonnen eierdozen in te
leveren. Dit kan elke zondag in beide kerken en door de week in de Fontein of in de hal in De Antenne. De actie duurt tot en
met donderdag 26 april 2012. Op vrijdag 27 april willen wij de ingezamelde eierdozen aan de Voedselbank Hardenberg
geven.

De Antenne
Collecteopbrengst 01 april 2012: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 349,00; Kerk in actie € 83,-,Kerk in actie kindercoll € 203,
Orgelpijpen € 65,-.
Verjaardagsvisite 75+ (Antenne): Op donderdagmorgen 12 april 2012 willen we weer alle gemeenteleden in de leeftijd van 75
jaar of ouder, die in de maanden februari en maart 2012 jarig zijn geweest uitnodigen om naar de jaarlijkse verjaardagsvisite
in de Antenne te komen. Uiteraard is uw partner of begeleider en sectieleider of bezoekmedewerker ook van harte welkom.
Als het goed is gegaan, hebt u daarvoor ook een persoonlijke uitnodiging gehad. Hebt u die niet gehad, beschouwt u deze
mededeling als uitnodiging.

We hopen elkaar te ontmoeten tussen 9.45 en 11.30 uur. Zonder dat u het merkt hebben we een nieuwtje, maar dat vertellen
we u op deze morgen. Uiteraard kunnen we genieten van een kopje koffie of thee met wat erbij en een borreltje of glaasje fris
tot slot, verzorgd door de koster en bezoekdames.
Verjaardag: Woensdag 11 april viert Ellis Hansink haar verjaardag. Zij zal het heel fijn vinden om evenals andere jaren een
kaartje van u te ontvangen. Alvast bedankt! Haar adres is: "Dimence",Eerdelaan 43-45, 8043 RR Zwolle.
Gezellige avond vrijwilligers: Voor alle vrijwilligers is er op dinsdag 17 april, om 20.00 uur in de Antenne een gezellige avond,
deze avond is voor iedereen die iets doet voor de kerk, dus ook voor u/jou! Zegt het voort.

Van Dedemkerk
Collecteopbrengst 01 april 2012: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 361,25, Kerk en Samenleving/ Kerk in Actie € 321,68,.
Afscheid Ds. J. van Meerveld: Zoals velen van u inmiddels misschien al hebben vernomen, zal dominee Van Meerveld in april
met emeritaat gaan. Om u in de gelegenheid te stellen op een persoonlijke manier afscheid te nemen van hen allen, hebben
wij als werkgroep het volgende idee bedacht: U neemt een papier ( A4 formaat) daarop schrijft, tekent, plakt u een
persoonlijke tekst,foto of gedicht . Dit A4 papier voorzien van naam of familie kunt u inleveren op één van onderstaande
adressen. Rolien Menzo Moerheimstraat 31, Marita Nijhuis De Koningsvaren 113, ook achter in de kerk (hoofdingang ) zal
een “bakje”staan waarin u uw A4 papier kunt deponeren. Zo heeft de dominee een blijvende herinnering aan ons.
Afscheidsdienst Ds. J. van Meerveld 22 april: u bent allen van harte uitgenodigd voor deze dienst. Aansluitend aan de dienst
is er gelegenheid Ds. en familie van Meerveld de hand te geven. Daarna is er de mogelijkheid om een kopje koffie of thee te
drinken in de Fontein. Wij willen u als gemeenteleden vriendelijk verzoeken, indien mogelijk, uw auto die dag te parkeren op
de markt zodat de genodigden de auto bij de kerk kunnen parkeren.

