Zondag 13 april, 6e zondag van de veertig dagentijd
Van Dedem Marke: Vrijdag 18 april (aanvang 10.00 uur) wordt in De Meent de Avondmaalsviering gehouden. Op
zaterdag 19 april (aanvang 19.00 uur) wordt in De Meent de Paaswijding gehouden. Voorganger is ds. C.A.J. Van
Dijk. Het VDM-vrijwilligerskoor hoopt haar medewerking te verlenen. Allen welkom.
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.
Verjaardag: Vrijdag 11 april vierde 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: Monumentenstraat 62, 8102 AM, Raalte.
Catechese 12-16: Op 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 jaar is welkom!
Workshops 2014: U kunt zich nog steeds aansluiten bij de workshop Wandelen op de dinsdagen 15 en 22 april. De
kosten bedragen in totaal € 7,50 (t.g.v. de Minke Stichting). Tijd: 19.00 -20.30 uur bij de Antenne. Ontmoet elkaar
eens anders en wandel met ons mee!
40dagenproject: Campagne Kerk in Actie: “Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt” (week 6): Door extreme
droogte mislukt de oogst in Burkina Faso al jaren. Het klimaat in Burkina Faso verandert in rap tempo. Een groot
gedeelte van de bevolking leeft van de landbouw. Veel mensen lijden honger en veel kinderen zijn ziek. Tien
christelijke kerken hebben daarom de landbouworganisatie Office de Développement des Eglises Evangélique
(ODE) opgezet. Deze organisatie richt zich op bv. het aanleggen van irrigatiesystemen. Kom in beweging….. voor
een beter leven voor arme boeren in Burkina Faso, Door geld in het spaardoosje te doen steunt u dit project.
Inleveren spaardoosjes: Volgende week zondag, 20 april, kunnen de spaardoosjes van de campagne van Kerk in
Actie “Zoek de stilte” weer ingeleverd worden bij de ingangen van de kerken. Hopelijk hebben veel gemeenteleden
meegedaan. Geen spaardoosje? Een gewone enveloppe is ook goed, als u maar meedoet.
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. We hebben wat te vieren want Jezus is opgestaan. Iedereen is welkom.
Neem gerust je buren mee. Opgave bij ds. Karsten Van Staveren (dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of tel.
612425.
Kinderpaasdienst 2e Paasdag: Hallo jongens en meisjes. Komen jullie Tweede Paasdag, 21 april, ook naar de
kerk? Neem gezellig je vriendjes en vriendinnetjes mee. De dienst begint om 9.30 uur in De Antenne. Gr. leiding
Kindernevendienst.
Uitnodiging voor iedereen die met kinderen/jeugd werkt binnen de PKN Dedemsvaart. De taakgroep Jongeren
organiseert een avond over: Passie vormt het hart van betrokkenheid…. Waarom zet jij je in je vrije tijd in voor
kinderen, jongeren en geloven? Sta jij wel eens stil bij jouw diepste drijfveren en betrokkenheid om jouw (vrije) tijd
in te zetten voor geloof en jeugd? Op donderdagavond 24 april hebben we Gert Schouten van JOP uitgenodigd om
invulling te geven aan een inspirerende avond. Kom ook op 24 april, locatie: De Fontein, om 19.45 uur is er inloop
met koffie en thee.
Graag even aanmelden bij Diana Breukelman, tel. 615510 of via j.breukelman@vodafonethuis.nl.

Werkgroep Opendeur-Zangdiensten: Op zondag 27 april is er een zangavond in de Van Dedemkerk. Aanvang
van de dienst is 19.00 uur. Voorganger deze avond is ds. W. van de Griend uit Kloosterhaar, de muzikale
medewerking is van het gospelkoor Tehillim uit Nieuwleusen. Ook u bent van harte welkom.
Diaconie: In de stille week zullen de collectes in De Antenne bestemd zijn voor het hospice Dedemsvaart. Het
hospice is er voor terminaal zieke mensen in de laatste levensfase, ongeacht gezindte, levensovertuiging of afkomst.
Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat ieder mens, van begin tot eind uniek is en daarom met respect behandeld dient
te worden. Bij hospice Dedemsvaart staat de zorg voor de gast centraal, er zijn altijd verzorgenden aanwezig. Er
blijft alle ruimte voor familie en mantelzorgers om zelf een aandeel in de verzorging te houden, hen wordt de
mogelijkheid gegeven om in alle rust aandacht voor elkaar te hebben. Een prachtig initiatief dat we graag steunen!
Bijbelkring: Afgelopen donderdag hadden we o.l.v. ds. J. Van Dijk de afsluiting van de Bijbelkring. We hebben
een seizoen lang Petrus gevolgd en nu moesten we in een Bijbelquiz naar het goede antwoord lopen. Maar waar
loop je heen als je twijfelt? Het zorgde voor veel hilariteit. We beginnen weer in september.
Uitleg liturgische schikking: Het thema voor deze zondag is Angstige stilte en de kleur is paars. De weg van Jezus
die we deze veertigdagentijd volgen begon met een vrolijke intocht. Nu bevinden we ons in de hof van Getsemane
en is de sfeer dreigend. We horen hoe Jezus worstelt met zijn angst en intens bidt of er een andere weg is. Zijn
bidden, zijn strijd wordt weergegeven door de donkere callas. Aan de andere kant van de poort zien we het zachte
groene mos. Dit staat voor de leerlingen die slapen. In de stilte van de nacht zijn zij afgehaakt.
Toneel: Na 2 gezellige toneeluitvoeringen “Je kunt er noar fluiten” op 28 en 29 maart kunnen wij u melden dat het
een bedrag heeft opgeleverd van € 1939,65. Dit bedrag komt ten gunste van de fondsenwerving. Wij hebben veel
plezier gehad vooraf. U bedankt dat u er was! Wie weet laten we nog eens van ons horen. Ook willen we iedereen
bedanken voor alle hulp die geboden is om de avonden goed te laten verlopen. De toneelgroep.
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het mei nummer van De Samenspraak is zaterdag 19 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 (972003) bestand als 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?
GEMEENTE RONDOM DE ANTENNE
Collecteopbrengst 6-4: Mattheüs Passie/Onkosten: € 492,20; Kerk en Samenleving-Diaconie: € 109,14;
Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 119,92.
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!
GEMEENTE RONDOM DE VAN DEDEMKERK
Collecteopbrengst 6-4: Kerk en Samenleving - Diaconie: € 202,87; Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 236,30.
Wijziging: De Heilig Avondmaal viering van Goede Vrijdag a.s. in de Van Dedemkerk is gewijzigd naar een
zittende viering.
Bootreis: De bootreis gaat dit jaar op 3 juni via Giethoorn en Kalenberg naar Ossenzijl. Op de boot wordt voor de
maaltijden en een drankje gezorgd. De prijs voor deze gezellige dag is € 57,50 p.p. Wilt u deze dag niet missen geef
u dan op bij: Evert Holtvoort, tel. 614922 of Gerrit Jurjens, tel. 614617. Mailen kan naar: dini@vanderhoekies.nl,
geef dan uw naam, adres en aantal personen door.

