Zondag 12 april 2015
Opbrengst gezamenlijke collecten:
Stille Week in De Antenne: Kerk & Samenleving / Voedselbank € 442,47
3 april 2015 in Van Dedemkerk: Kerk & Samenleving / Werelddiaconaat € 139,06
5 en 6 april 2015: Kerk & Samenleving / Diaconie € 682,66
1e kwartaal 2015: Kindercollecte voor Kerk & Samenleving/ Join4Energy € 351,85
5 april Plaatselijk Kerkelijk Werk incl. Goede Vrijdag € 898,11
Zangdienst: Zondag 26 april om 19.00 uur in de Van Dedemkerk. Voorganger deze avond is ds. J. Van Dijk, de muzikale
medewerking wordt verleend door het Chr. Gem. Koor “De Zeeklank” onder leiding van Johan Bredewout uit Vollenhove.
We hopen dat u ook komt.
Ontmoetingsgroep: We komen maandag 13 april vanaf 20.15 uur voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar in zaal 2 van de
Fontein.
Bijbelkring: Donderdag sluiten wij het seizoen met als motto “Adembenemend” o.l.v. ds. J. van Dijk af in zaal 1 van de
Fontein. We maken er tussen 10.00 en 13.00 uur een gezellige morgen van met een oosters buffet aan het eind.
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.
BIBLE LYRICS & POPSONGS met GERRIE DANTUMA: Zondag 19 april vanaf 19.00 uur in de Antenne een programma
van Bijbelse teksten door ds.J.van Dijk en popliedjes gezongen door Gerrie Dantuma. Verder werken mee :Kees van den
Berg op gitaar en Luko Hans op piano. The Voice of Gerrie Dantuma live in de Antenne.
Inleveren spaardoosjes campagne “Kerk in Actie”: Inleveren spaardoosjes campagne Kerk in Actie 2015. Fijn dat er
zoveel mensen hebben gespaard voor de projecten, daarvoor hartelijk dank! De opbrengst hoort u nog van ons.
De spaardoosjes van de campagne kunnen nog steeds ingeleverd worden. Dit kan door dit op zondag af te geven bij de
ingangen van beide kerken. Mocht u hiertoe niet in staat zijn, dan kunt u bellen met Jannie ten Hertog (615773), het doosje
wordt dan bij u opgehaald.
Workshops ‘ontmoet elkaar eens anders’: ‘Wandelen rondom Dedemsvaart’ o.l.v. Aly Linde. Er hebben zich al een aantal
opgegeven, maar er kunnen nog wandelaars bij. Op dinsdagavond 14,21,28 april, kan er nog gewandeld worden. Om 19.00
uur verzamelen bij De Antenne. Einde ong. 20.30 uur. 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.
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: Vandaag is er weer een Meet & Greet viering 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, Irene Dijkshoorn, Hanja Bach 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.
Stichting Vrienden van de Baalderborg Groep: Al vele jaren zijn er veel vrijwilligers betrokken bij de zorg voor ouderen en
mensen met een verstandelijke beperking ,die wonen en/of werken binnen de Baalderborg Groep .
Daar zijn we heel blij mee ! Vrijwilligers geven onze cliënten net even die extra’s waardoor het leven leuker wordt. Echter,
soms zijn er voor leuke activiteiten en materialen ook financiële middelen nodig in deze tijd van bezuinigingen kunnen
sommige activiteiten niet doorgaan of materialen niet worden aangeschaft, terwijl we die onze cliënten zo graag zouden
gunnen. In die extra zaken probeert de Stichting Vrienden van de Baalderborg Groep te voorzien. De Stichting is opgericht om
activiteiten dan wel voorzieningen / materialen te bekostigen ,die buiten het normale budget vallen en in het directe belang
van de cliënten zijn. Deze Stichting is ontstaan uit de fusie tussen de Vriendenstichtingen van de Baalderborg, Van Dedem
Marke ( voorheen Avondlicht) en de Zwieseborg. Locaties van de Baalderborg Groep kunnen bij het bestuur van de Stichting
projecten indienen voor financiële ondersteuning. Het bestuur probeert daar samen met hen een oplossing voor te vinden en
bekijkt of zij een steentje kan bijdragen om het project te kunnen laten slagen. Heeft U ideeën die ons kunnen helpen om
fondsen te werven, wilt U meer informatie over onze Stichting of wilt U zelf iets bijdragen, dan horen wij dat graag! U kunt ons
bereiken via het mailadres: j.reinds@baalderborggroep.nl of uw bijdrage storten op NLRABO0378909002 t.g.v. de Stichting
van de Baalderborg Groep. Het Stichtings bestuur: Peter Heukels, Gerard Froeling ,Wout Bierenbroodspot
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het mei nummer van De Samenspraak is zaterdag 18 april om 17.00 uur. S.v.p. uw
kopij voorzien van uw naam en telefoonnummer, zodat we in geval van vragen contact met u kunnen opnemen. U kunt uw
kopij aanleveren per email via de.samenspraak@gmail.com. De tekst graag in een Word (97-2003) bestand in de bijlage
meesturen. U kunt de tekst ook in beide kerken in de daarvoor bestemde bus (De Antenne) of postvakje (Van Dedemkerk)
deponeren. Wilt u in de onderwerp regel de titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?

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. )

