Zondag 15 April
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het meinummer is zaterdag 21 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. 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?
Spaardoosjes campagne en 40dagenboekjes: De spaardoosjes van de campagne kunnen nog steeds ingeleverd
worden, dat kan door het doosje bij de uitgang aan een diaken te geven of door de week bij de koster te brengen.
( Er waren in de Antenne zeker 10 mensen die het hadden vergeten mee te nemen, die maken dat vast nog in orde.)
In de van Dedemkerk zijn op Paaszondag 52 doosjes ontvangen met een opbrengst van € 499,72 en de opbrengst
van de 40dagenboekjes dit jaar was € 120.In de Antenne zijn 65 spaardoosjes ingeleverd, de opbrengst daarvan en van de 40dagenboekjes hoort u later. Fijn
dat er zoveel mensen hebben gespaard voor de goede projecten van de campagne en daar willen we u hartelijk voor
danken.
Groeigroep: Dinsdagavond 17 april om 20.00 uur in de pastorie aan de Hoofdvaart. Afsluiting van deze winter.
Zorgcentrum Avondlicht: Op zaterdag 21 april om 19.00 uur wordt in "De Meent" de dienst van "Herdenken"
gehouden. Twaalf bewoners die van aug. 2011 t/m jan. 2012 zijn overleden, worden in die dienst herdacht. De
nabestaanden hebben hiervoor een uitnodiging gekregen.
Opendeur-Zangdienst: Op 22 april is er om 19.00 uur een zangavond in de Van Dedemkerk.
Voorganger is ds. P.W. Dekker uit Meppel, en het thema is :”Verlangen” muzikale medewerking wordt verleend
door het Chr. Gem. koor Sursum Corda uitAne/Gramsbergen o.l.v. Harold Gossen en orgelbegeleiding van Erik
Pasveer.
Inzamelingsactie 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. 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:5 en 7 april 2012: Kerk en Samenleving € 189,40; Protestantse Kerk in Nederland € 48.85
Collecteopbrengst 6 april Goede Vrijdag: Kerk en Samenleving € 223,09; Plaatselijk Kerkelijk Werk € 132,89
Collecteopbrengst 8 april Pasen: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 525,46; Protestantse Kerk in Nederland € 379,63
Uitnodiging vrijwilligersavond: Op dinsdag 17 april om 20.00 uur zal er in de Antenne een avond zijn voor alle
vrijwilligers die werkzaam zijn in of voor onze kerk. Dit als dank voor het vele werk wat door veel gemeenteleden
wordt verzet. Bent u dus op een of andere manier betrokken bij het kerkelijk werk (hoe gering ook), dan bent u van

harte uitgenodigd voor deze avond, waarin sport, spel en ontmoeting centraal staan. Voor meer informatie: Hans
Hoogeveen, tel. 615914 en Piet van Kesteren, tel. 617219. Graag tot ziens op dinsdag a.s.
Yentilavond: Woensdagavond 18 april hebben wij weer ’n Yentil-avond. We gaan met elkaar in gesprek over Wat
betekent het geloof voor je? Hopelijk wordt het ’n openhartige en leerzame avond voor iedereen. De avond begint
om 20:00 uur in de Antenne. Wij hopen op jullie komst. Gasten zijn ook van harte welkom.
Zondag 22 april: In de morgendienst, waaraan ook "Jubal" meewerkt, zal niet ds. G.C.van Rheenen voorgaan,
maar ds.W.Visscher.
Belijdenis en doop: Op zondag 29 april hopen we drie kinderen te dopen, n.l. Fenna Snoek, geboren op 23 januari.
Fenna is de dochter van David en Irma Snoek-Batterink, Oud-Avereest 31 a. Irma hoopt in die dienst belijdenis van
haar geloof af te leggen. Manon Anje Jacenda Huser, geboren op 10 februari. Manon is de dochter van Rico en
Astrid Huser-Scholing, Verlengde Elfde Wijk 16. Jesse Niezink, geboren op 7 januari. Jesse is de zoon van Hilbert
en Janny Niezink-Hengelaar, De Blauwe Zegge 71. Zowel Hilbert als Janny hopen in deze dienst belijdenis van hun
geloof af te leggen.
Gemeenteavond: Woensdag 25 april, 20 uur in de Antenne Gezocht: sectieleiders (m/v), taakomschrijving:
ongeveer als wijkouderling maar zonder kerkenraadsvergadering. Voelt u zich aangesproken, vertel het de scriba.

Van Dedemkerk
Collecteopbrengst 06 april 2012: Kerk en Samenleving/ Werelddiaconaat 139,60 euro Plaatselijk Kerkelijk Werk
€ 71,60
Collecteopbrengst 08 april 2012: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 481,36, Kerk en Samenleving/JOP
(Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk) 330,35 euro
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.

