Zondag 21 april 2013
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 staan er intekentafels voor het nieuwe Liedboek in de hal van De
Antenne en Van Dedemkerk. Op 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
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 zijn er vandaag (zondag 21 april) na de ochtenddiensten in zowel De Fontein als De Antenne,
gemeentebijeenkomsten. Ter informatie en voorbereiding daarop kunt u de federatieregeling, die de basis vormt voor de
federatieve samenwerking, lezen.
De federatieregeling ligt bij de uitgang c.q. in de hal en is geplaatst op de website www.pkn-dedemsvaart.nl.
16+ gespreksgroep. Maandag komen we om 19.00 uur bij elkaar in de Antenne om de laatste dingen rond 12 mei door te nemen.
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
Pastoraat in de Federatie. Woensdag 24 april is er vanaf 20.00 uur in de Fontein een avond voor alle bezoekouderlingen
en sectieleiders van beide kerken. De nieuwe opzet wordt uitgelegd en we proberen functies in te vullen met namen. Dan kan
aan het eind van de avond de pastorale hoofdstructuur zijn ingevuld.
55+. Donderdagmiddag 25 april komen we weer bij elkaar in de Antenne. Dhr. A. Spijker komt vertellen over de natuur en zal
daarbij ook beelden laten zien. Iedereen is welkom om 14.00 uur. Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u tussen 12-13 uur
bellen naar mevr. Huizinga, tel. 613071. Tot donderdag !
Opbrengst Kindercollecte. In de afgelopen periode tot 31 maart hebben de kinderen in beide kerken in de morgendiensten
gespaard voor KIKA. “Draag je steentje bij tegen kinderkanker” Momenteel geneest 75% van de kinderen met kanker. Dat is
niet genoeg! Wij willen de stap zetten naar 95% met de bouw van het Prinses Máxima Centrum. Gezamenlijk hebben wij als
PKN gemeente uit Dedemsvaart ons steentje bij kunnen dragen; we hebben namelijk 240 stenen bij elkaar gespaard voor het
Prinses Máxima Centrum. Naast de gebruikelijke kindercollecte was in deze periode ook de deur collecte op 20 januari
bestemd voor het kinderdoel. De totale opbrengst van de kindercollecte kwam hierdoor op € 1206,82. Alle kinderen worden
heel erg bedankt! Van 1 april tot en met 30 juni, is de kindercollecte bestemd voor Nieuw leven voor kinderen van de rekening.
Stuurgroep Fondsenwerving. Het voorjaar is weer in aantocht en, zoals gebruikelijk, moeten er weer goederen worden
opgeruimd en/of weggedaan. En met name in dat laatste is de Stuurgroep Fondsenwerving natuurlijk zeer geïnteresseerd.
Vandaar de oproep uw goede, nog verkoopbare goederen beschikbaar te stellen voor de komende Fancy Fair in augustus a.s.
Onze ophaaldienst staat weer klaar om de goederen bij u te komen ophalen. Mogelijk ten overvloede hierbij nog even onze
contactadressen: Dick Olde, tel. 638569 of Freek Lamberink, tel. 614668 of 0650424196.
Appels plukken. Ook dit jaar is er weer behoefte aan appelplukkers. Evenals voorgaande jaren zal dat plaatsvinden in de
maanden september/begin oktober. Aangezien het oogsten dit jaar door de weersomstandigheden enkele weken later zal zijn,
is besloten ook op zaterdagen te plukken. Dit betekent dat er ook mogelijkheden zijn voor de jongeren om op zaterdag mee te
doen. Elk jaar heeft deze actie ca. 2000 euro opgeleverd voor de kerk. Een fantastisch bedrag. Uiteraard zullen alle "oude"
deelnemers weer persoonlijk benaderd worden, maar voor de nieuwe deelnemers geven we het telefoonnummer van Marry
Brand, tel. 638611. Zij zal voor de stuurgroep fondsenwerving de coördinatie weer op zich nemen. Argumenten om mee te
doen? Wat dacht u van: gratis appels meenemen, een dag heerlijk in de vrije natuur vertoeven, gemeenteleden eens op een
andere wijze leren kennen en een saamhorigheidsgevoel ervaren. Mogen we op uw deelname rekenen?
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.
Basiscatechese. Hallo groep 7 en 8, zondag 28 april is er basiscatechese. We komen samen tijdens de ochtenddienst van

9.30 uur in de Fontein, naast de Van Dedemkerk. Je kan naar binnen aan de zijkant. Van harte welkom, tijdens de zegen
hopen we weer terug te zijn in de kerk. Groetjes Erna en Astrid. Voor info Alice Visscher, tel. 617339 of a.p.visscher@home.nl
Brongroep. Dinsdagavond 23 april 19.45 uur Brongroep in De Fontein, zaal 2.
Jeugd(‘dienst’). Het Thema is: BVO-tje. Waar: in De Antenne op zondag 12 mei 2013 om 19.00 uur. Met als gast Robin
Hoefnagel; hij gaat ons vertellen in onze “kroeg” over wat je zoal bezig houdt. Doelgroep: 16+. Iedereen is van harte welkom,
ook mensen die normaal niet in de kerk komen, hopelijk hebben we je nieuwsgierig gemaakt!
75+ verjaardagsvisite. Op donderdagmorgen 2 mei 2013 worden alle gemeenteleden in de leeftijd van 75 jaar of ouder, die in
de maanden februari, maart en april 2013 jarig zijn geweest van harte welkom geheten op de jaarlijkse verjaardagsvisite in de
Antenne. Vanzelfsprekend is uw partner of begeleider en sectieleider of bezoekmedewerker ook van harte welkom. We hopen
elkaar te ontmoeten van 9.45-11.30 uur. Naast gelegenheid om elkaar te ontmoeten, heeft Joop Moes nog aardige
verrassingen in petto en Bert ten Brinke, de nieuwe koster, zal ons niet op een droogje laten staan!
Grote voorjaars schoonmaak. Wij willen een grote schoonmaak gaan houden in de Antenne. Daar zijn we diverse mensen
voor nodig op de volgende data: donderdag 2 mei (9.00/12.00 en 13.00/16.30), dinsdag 14 mei (9.00/12.00 en 13.00/16.30),
donderdag 23 mei (9.00/12.00 en 13.00/16.30) en dinsdag 28 Mei (9.00/12.00 en 13.00/16.30). Meldt u aan zodat wij ons
gebouw met die vele handen er weer tip top kunnen uit laten zien! Opgave bij de Koster of medewerkers. Er is een lijst
aanwezig waarop u kan noteren wanneer u kunt. Koffie en thee staan klaar!

GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Collecteopbrengst 14 april: K&S / Diaconie € 197,88 PKW € 232,25
Familiedienst. Vanmorgen is er een bijzondere familiedienst. 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 zal met en voor ons zingen. Deze dienst is
samen met ds. J. van Dijk voorbereid door Erna Mijnheer, Ronald de Jonge en Janet Kramer.
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 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 behangen en
sauswerk. Het u zin om te helpen neem dan contact op met dhr. Jan Boertjes, tel. 614903.

GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Collecteopbrengst 14 april: K&S Diaconie € 206,- ; PKW Kerk en Jeugd € 322,- ; PKW Erediensten € 128,-

