Zondag 22 april 2012
Hongarije Werkgroep: Onze zustergemeente in Kisoroszi heeft het momenteel financieel erg moeilijk. Een (extra) bijdrage voor de kerk
is voor hen niet mogelijk. De nood is momenteel zo hoog dat ze de opbrengst van de collecte gebruiken om de meest noodzakelijke
rekeningen te betalen. U begrijpt dat wij als werkgroep proberen te helpen waar we kunnen, waaronder het onder de aandacht brengen van
de collecte die bestemd is voor de Werkgroep.
Op 13 mei is de opbrengst van de collecte van de diaconie voor de werkgroep.
Wij hopen dat u onze zustergemeente financieel wilt helpen.
Basiscatechese: Hallo jongens en meisjes van groep 7 en 8.Vandaag is er weer basiscatechese. Deze ochtend in De Antenne (GKC). We
beginnen net als de kerkdienst om 9:30 uur. Het zou geweldig zijn als jij er ook bent!!! Zit je al in de kerk als je dit leest, geen probleem, je
bent van harte welkom. Groetjes Erna, Carlein, Anja en Alice. Voor info: a.p.visscher@home.nl of 617339
Opendeur-Zangdienst: Vanavond 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 uit Ane/Gramsbergen o.l.v. Harold Gossen en orgelbegeleiding van Erik Pasveer.
55+ SOW: Donderdag 26 april a.s. is er weer een 55+middag. We gaan al een beetje Koninginnedag vieren met
mevr. Houwing uit Gieten. Zij gaat vertellen over Koningin Emma en Wilhelmina en heeft daar ook beelden bij. Komt u allemaal? We
beginnen weer om 14.00 uur en als u vervoer nodig hebt, kunt u tussen 12.00 -13.00 uur bellen met mevr. Huizinga tel:613071.
Bijbelkring: De Bijbelkring o.l.v. ds. J.van Dijk, waarin we het Marcusevangelie lezen, komt donderdag 26 april voor de laatste keer dit
seizoen bijeen vanaf 10.00 uur in de Fontein. We maken er een gezellige morgen van met na afloop een warm buffet uit het Verre Oosten.
Diaconie gezamenlijk eten: Het gezamenlijke eten is de volgende keer op vrijdag 27 april in de Antenne. Om 18.00 uur bent u van harte
welkom! Als u zich nog wilt opgeven, dit kan tot woensdag 25 april bij Nellie Hilberink tel 614844. De kosten zijn €3,00 per persoon.
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.
Opbrengsten spaardoosjes campagne en 40dagenboekjes: Ook de afgelopen week zijn nog weer spaardoosjes ingeleverd, en dat brengt
het totaal van beide kerken op 129 ingeleverde doosjes. De opbrengst daarvan is samen € 1326,48 Een geweldig bedrag, bestemd voor de
projecten van de campagne van Kerk in Actie 2012: “Voor de verandering”. Iedereen die heeft meegedaan om de actie te doen slagen,
hartelijk dank. In beide kerken zijn aan het begin van de 40dagentijd, 450 veertigdagenboekjes uitgedeeld. De opbrengst daarvan in beide
kerken is: €445,45.
Boottocht SOW: Er kunnen nog enkele personen mee met de bus/ boottocht op 5-juni. De prijs is € 55,- alles inbegrepen.
Opgave bij Holtvoort tel: 614922

De Antenne
Collecteopbrengst:15 april 2012: ochtend, Plaatselijk Kerkelijk Werk € 221,- Kerk en Samenleving € 166,avond, Plaatselijk Kerkelijk Werk € 14,- Kerk en Samenleving € 18,Avondlicht avondmaal € 53,-

Belijdenis en doop: Op zondag 29 april hopen we vier kinderen te dopen, n.l.
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.

Fenna Marleen Snoek, geboren op 23 januari. Fenna is de dochter van David en Irma Snoek-Batterink, Oud-Avereest 31a. Irma hoopt ook
in deze 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.
Jasmijn Zuidema, Jasmijn is geboren op 8 april Jasmijn is de dochter van Marc en Marjanne Zuidema en het zusje van David,
De Wederik 8.

Gemeenteavond: Op woensdag 25 april is er een gemeenteavond in de Antenne. U bent van harte welkom. Uitnodigingen liggen in de hal.
Gezocht: - diaconaal medewerkers (m/v), taakomschrijving: ongeveer als diaken, maar geen kerkenraadsvergaderingen,
wel diaconie. Lijkt het u iets, vertel het de scriba.
-scriba beleidszaken (m/v), dit houdt in: wel kerkenraadsvergadering en moderamen. Geïnteresseerd?
voor info vraag Huib Visscher.

Van Dedemkerk
Collecteopbrengst 15 april 2012: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 300.88

Kerk en Samenleving/ Diaconie € 234,62

