Zondag 19 april 2015
Opbrengst gezamenlijke collecten:
12 april : Kerk & Samenleving / Diaconie € 475,22 , Plaatselijk Kerkelijk Werk € 514,38
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.
Het gezamenlijk eten: Vrijdag 24 april a.s. in De Antenne. Hebt u zin om gezellig samen te eten, dan bent u vanaf 17.45 uur
van harte welkom. Om 18.00 uur beginnen we met de maaltijd. Als u zich nog wilt opgeven, dan kan dat tot woensdag 22 april
bij Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Wij zien u graag aan tafel!!
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: Vanavond 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.
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 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.
Gespreksavond over afscheid nemen en rituelen: Iedereen is hartelijk uitgenodigd op donderdagavond 23 april in de
Antenne om 20.00 uur. We willen samen spreken over begraven, cremeren, rituelen, enz. Graag even opgeven wanneer u/ jij
komt bij ds. Bart Breunesse, 234818 of dsbgbreunesse@pkn-dedemsvaart.nl
Wandelen wijk zuidoost: Het wandelen dat voor vandaag gepland stond gaat niet door!
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 is al begonnen maar er volgen nog twee avonden op 21 en 28 April
in de Fontein (kleine zaal). Aanmelden kan bij ds. Karsten van Staveren
Doopzitting: In verband met de doopdienst van 3 mei in de van Dedemkerk waarin ds. Karsten van Staveren voor zal gaan,
is er een doopzitting op donderdag 23 april in de kleine zaal van de Fontein. Neem voor dinsdag 21 april contact op met
Ds. Karsten van Staveren, wanneer je wilt deelnemen aan dit doopgesprek in verband met het willen laten dopen van je kind
of jezelf.
Kruimeldiensten 2.0: Geloven dat doen we samen! Na de prachtige dienst van februari hebben we nu alweer een tweede
kruimeldienst op 26 april met het thema: “De goede herder” Zou je het leuk vinden om met je (klein)kind, van ongeveer 0 tot 6,
een keer samen een halfuurtje bezig te zijn met het luisteren naar Bijbelverhalen, kinderliederen te zingen en samen te
bidden, dan kan dat. We beginnen om 16:30 met een korte viering, waarna we met oud en jong eventjes wat drinken in het
kruispunt
Hongarije Werkgroep: Onze zustergemeente in Kisoroszi heeft onze hulp gevraagd.Zij moeten de keuken in het
Missiegebouw volledig aanpassen aan de wetten van de EU. De kosten worden boven de 4000 euro geschat. Daarom zijn
we ontzettend blij dat de activiteitencommissie heeft toegezegd dat de opbrengsten van de Voorjaarsmarkt in mei bij de Van
Dedemkerk ten goede komen aan vervangen van de keuken in het Missiegebouw. Als Hongarije werkgroep zullen we daar
ook te vinden zijn met allerlei verschillende acties. Om de keuken te realiseren gaan we erwtensoep en goulashsoep
verkopen in halve en hele liters. Deze soep kunt u bestellen via het opgaveformulier wat in het kerkblad is bijgesloten of via
het volgende email adres email bericht Engbert. De bestelde soep kan worden opgehaald bij onze kraam op de

voorjaarsmarkt of voor een meer prijs worden thuisgebracht. Om onze omzet extra te vergroten hebben we in beide kerken
een gele container met nieuw logo geplaatst. Bij de van Dedemkerk kunt u de gele container vinden in het Kruispunt, u kunt
elke woensdag tussen 10.00-12.00 en elke zondag daar uw kleding deponeren. In de Antenne kerk staat de container in de
hal voor de opbergruimte.
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. )

