Zondag 14 april 2014
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
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het meinummer van De Samenspraak is zaterdag 20 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 onderwerpregel de titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?
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 De Antenne en de Fontein een gemeentebijeenkomst
worden gehouden. Ter informatie en voorbereiding daarop kunt u vandaag de federatieregeling, die de basis vormt voor de
federatieve samenwerking, meenemen. Het document ligt bij de uitgang c.q in de hal. Ook is het op te vragen via
scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl of scriba.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl . 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 inloopspreekuren waar u terecht kunt met uw vragen over of een toelichting op de federatie:
- op zondag 14 april -na de kerkdienst in de consistorie en De Antenne- en
- op woensdag 17 april -van 18.30 tot 19.30 uur- in De Fontein en De Antenne.
Kledingtransport. Begin mei gaat er weer een kledingtransport naar Kisoroszi. Hebt u nog (gebruikte)kleding over, dan kan
dat nog mooi mee naar Kisoroszi. Namens de Werkgroep Hongarije, Cobi van Leussen tel. 612381
Opbrengsten spaardoosjes campagne Kerk in Actie 2013 en 40 dagenboekjes. De afgelopen week zijn er nog spaardoosjes
ingeleverd. De opbrengst van beide kerken is samen: € 971,00. Een mooi bedrag, bestemd voor de projecten van de
campagne Kerk in Actie. Iedereen die heeft meegedaan om de actie te doen slagen, hartelijk dank!
De opbrengst van de boekjes die aan het begin van de 40 dagentijd zijn uitgedeeld in beide kerken is: € 335,45.
Bootreis. Voor de bootreis van 4 juni naar Kampen zijn nog plaatsen vrij, dus geef u op. Dit kan bij Gerrit Jurjens, tel. 614617
of Evert Holtvoort, tel. 614922. Graag voor 5 mei. De kosten van deze dag zijn € 55,- per persoon.

GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Collecteopbrengst 7 april: K&S / Diaconie € 180,96

PKW € 216,53

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.
Voorjaarsmarkt. Zaterdag 4 mei is het weer zover: dan houden we de bekende voorjaarsmarkt. Heeft u zelfgemaakte
spulletjes of heeft u speelgoed/tuingereedschap/ kleine elektrische spullen die u beschikbaar wilt stellen voor deze markt, dan
kunt u deze spullen inleveren op zaterdag 20 april van 09.00-11.00, op vrijdag 26 april van 19.00-21.00 en zaterdag 27 april
van 09.00 tot 11.00 uur bij het Kruispunt. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u bellen met de fam. Zwiers, tel 612401 of
fam. van de Wal, tel.613864.
Gezocht!! Wij zijn op zoek naar mensen die op de voorjaarsmarkt de kniepertjes bruin willen bakken. Je kunt je opgeven bij
Hilda Zomer, tel. 611028 of per e-mail zomer.hj@planet.nl. De activiteiten commissie
Opendeur-zangdienst. Op zondag 28 april is er een zangavond in de van Dedemkerk, waarin voor gaat ds. E. van Beesten
uit Ommen. De heren van Vocalis uit Hardenberg zullen enkele liederen voor ons ten gehore brengen. De orgelbegeleiding is
in handen van Freddy Bruins.
Kerkrentmeesters. De K.R.M. zijn op zoek naar een aantal mensen die willen mee helpen met klussen in de Pastorie aan de
Hoofdvaart. Het gaat onder meer om het oude behang van de muren te halen en eventueel te helpen met behang en
sauswerk. Het u zin om te helpen neem dan contact op met dhr. Jan Boertjes, tel. 614903.

Bijbelstudiekring. Donderdagmorgen 18 april 9.45 uur Bijbelstudiekring in De Fontein

GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Collecteopbrengst: K&S Diaconie € 206,- ; PKW Kerk en Jeugd € 322,- ; PKW Erediensten € 128,Verjaardag. Ellis Hansink was donderdag 11 april jarig. Ze is deze week ook verhuisd naar haar nieuwe adres:
Monumentenstraat 62, 8102 AM Raalte. Een kaartje ontvangen stelt ze zeer op prijs. Alvast hartelijk dank.
Zieken. Dhr. J. (Hans) Hoogeveen, Ommerkanaal 21, is thuis uit het ziekenhuis om aan te sterken. Onderzoek heeft geen
bijzonderheden opgeleverd. Over een week hoopt hij dagelijks heen en weer te pendelen voor revalidatie naar
‘De Vogellanden’ te Zwolle.

