Zondag 24 maart 2013
Collecte doel Kerk In Aktie: Zorg voor nieuw leven in Malawi, vandaag staan we stil bij het werk onder moeders
en kinderen in Malawi. Het land heeft de hoogste moeder- en kind sterfte ter wereld. Daarom heeft Kerk in Actie
het Uchembere Netwerk in het leven geroepen, die ruim 125 moedergroepen essentiële kennis bij brengt over
geboorte, borstvoeding en gezondheid.. Helpt u mee om dit mogelijk te maken? Van harte aanbevolen!
Zorgcentrum Avondlicht: Op vrijdag 29 maart om 10.00 uur wordt in De Roef een avondmaalsviering gehouden.
Zaterdag 30 maart om 19.00 uur vindt daar de Paaswijding plaats met “Het vrijwilligerskoor” van Avondlicht
Opendeur dienst. Vanavond in de Van Dedemkerk om 18.50 uur In deze dienst hoopt voor te gaan dhr. J. Smit met
het thema:” Kies jij voor Jezus of??”. Met medewerking van de gospelgroep “Singers of Salvation” uit Kampen
Brongroep: Dinsdagavond 26 maart 19.30 uur Brongroep in De Fontein, zaal 2
Paaswake: In de paasnacht van 30 op 31 maart zal er weer een paaswake zijn. De opzet is die van een echte wake,
er is alle tijd om rustig en aandachtig te vieren. Vanaf Stille Zaterdag 21.30 uur tot 7.00 uur in de paasmorgen zal er
ieder half uur een lied, een lezing of een gebed zijn. De sfeer is die van stilte en rust. Gedurende de nacht zal de
buitendeur van de Antenne geopend zijn zodat u kunt komen, gaan of blijven wanneer u wilt. Om 7.00 uur is er een
afsluiting gevolgd door een gezamenlijk ontbijt. Ieder neemt zijn eigen brood mee. Voor koffie en thee wordt
gezorgd.
Basiscatechese: Hallo groep 7 en 8, Voor jullie is er vandaag basiscatechese. We komen samen tijdens de
ochtenddienst van 9:30 in de Antenne, in het bovenzaaltje, dus even de trap op! Van harte welkom, ook als je al in
de kerk zit mag je nog naar ons toekomen!! Tijdens de zegen hopen we weer terug te zijn in de kerk. Groetjes Anja
en Alice (Voor info Alice Visscher 617339 of a.p.visscher@home.nl )
40 dagen campagne: Zorg voor nieuw leven op het platteland van Malawi. In Malawi wordt pijnlijk duidelijk hoe
belangrijk goede gezondheidszorg is. Het land heeft de hoogste moeder- en kind sterfte ter wereld. Eenvoudigweg
door gebrek aan kennis en middelen. Er zijn dringend geschoolde verloskundigen nodig. En er kunnen levens
worden gered, als meer plattelandsmoeders in de ziekenhuizen terecht kunnen. Om dit te bereiken heeft Kerk in
Actie met steun van partnerorganisaties en lokale kerken het Uchembere Netwerk in het leven geroepen. Ruim
40.000 mensen profiteren van het werk van Uchembere Netwerk. Deze week kunt u het geld in het
campagnedoosje doen voor dit project!
Inleveren spaardoosjes: .Volgende week zondag, 31 maart, kunnen de spaardoosjes van de campagne Kerk in
Actie 2013 “Nieuw Leven” weer ingeleverd worden bij de ingangen van beide kerken. Wekelijks kon u daar een
bijdrage indoen. Hopelijk hebben veel gemeenteleden meegedaan. Geen spaardoosje? Een gewone enveloppe is ook
goed, als u maar meedoet!
Tiener Sur5val: Ben jij tussen de 12 en 16 jaar oud en niet bang om vies te worden, lijkt het je leuk om in het
donker door de bossen te lopen? Meld je dan snel aan voor 29 maart dan maken wij er een gezellig avond van op 19
April.
Kinder Surv5val: Ben jij tussen de 7 en 12 jaar, en heb jij zin in een gezellige sportieve middag op 20 April? Geef
je dan op voor 29 maart. We gaan klimmen, springen en spelen in het bos, alsof we echte woudlopers zijn.
Aanmelden kan bij:

ruben-geke@home.nl of robertenjanet@telfort.nl Eigen Bijdrage: € 3.50 p.p. Indien uw eigen bijdrage een
belemmering is, neem dan contact met ons op.
16+ groep: Maandag 25 maart gaan we om 19.00 uur naar de film “The Passion of the Christ” kijken in De
Antenne. Neem gerust vrienden en vriendinnen mee. Ook een mooie gelegenheid om eens te kijken of de 16+ iets
voor jou is. Je bent welkom!

GEMEENTE RONDOM DE “VAN DEDEMKERK”:
Koffiedrinken: In de Fontein na afloop van de ochtenddienst
Collecteopbrengst 13 maart : (Biddag) Kerk en Samenleving / Voedselbank € 473,13 . Kerk & Samenleving €
106,15 17 maart : Kerk en Samenleving / Diaconie € 206,29. Plaatselijk Kerkelijk Werk € 216,10
Vacatures: In de nieuwe structuur gaan we straks binnen de federatie werken met taakgroepen. In deze taakgroepen
zullen ouderlingen en diakenen actief zijn.
- De Hervormde kerkenraad is voor de taakgroep 'Vieren' op zoek naar een ouderling. De taakgroep 'Vieren' houdt
zich bezig met de organisatie rondom de erediensten. De betreffende ouderling zal zich samen met de
Gereformeerde collega richten op het beleid en de coördinatie binnen de taakgroep. De ouderling heeft geen
pastorale taak. Heeft u belangstelling of wilt u nadere informatie over deze vacature, neem dan contact op met Ada
Ruitenberg, tel. 615282.
- Daarnaast is er in de taakgroep Pastoraat plaats voor een ouderling voor bezoekwerk en een ouderling , die zich
gaat bezighouden met het beleid binnen deze taakgroep. Info over deze vacatures bij ds. van Dijk, tel. 617345
Kruimelmoment: In de morgendienst 31 maart a.s. (1e paasdag) is er weer een KRUIMELMOMENT voor de
allerkleinsten. Dat houdt in dat er op een eenvoudige speelse manier een verhaal wordt verteld aan de kinderen en
we samen een aantal mooie liederen zingen. Dus papa`s , mama`s, opa`s en oma`s neem alle kinderen gezellig mee
naar de kerk.
Paasactie diaconie 2013; De commissie Paasactie is nog op zoek naar gemeenteleden, die de Paasattentie willen
rondbrengen in de gemeente. De attenties kunnen op donderdag 28 maart van 13.30 uur tot 17.30 uur en van 19.00
uur tot 20.30 uur bij De Antenne opgehaald worden.
Goede Vrijdag: In de Van Dedemkerk ‘s avonds om 19.30 uur dienst, waarin we het Heilig Avondmaal vieren.
GEMEENTE RONDOM “DE ANTENNE”:
Collecteopbrengst 17 maart: PKW kerkorgel/kerkmuziek € 438,15, Kerk & Samenleving/ diaconie € 333,05
Goede Vrijdagdienst: In De Samenspraak staat foutief vermeld, dat in de van Dedemkerk het koor Enchanté o.l.v.
Johan Westerbeek meewerkt. Enchanté werkt echter mee in de viering in De Antenne.
Paaskaarten: In de kleine hal, bij de kaartenstandaard, vindt u weer een ruime keuze paaskaarten. De laatste jaren
worden steeds meer paaskaarten verkocht en verstuurd. Niet zo vreemd, want is Pasen eigenlijk niet belangrijker
dan Kerst?
Toelichting op de liturgische schikking: Voor Palmpasen. Het thema is: Bekroning op het Leven. De kleur is
paars en/of rood. Zoals de ark werd teruggebracht naar Jeruzalem zo trekt Jezus op een ezel Jeruzalem binnen. Ook

hij treurt, net als David, om het lot van de stad en evenals David laat hij de wil van de Eeuwige geschieden met de
woorden die hij later zal zeggen: laat Uw wil geschieden. Beiden, David en Jezus nemen het recht niet in eigen hand
maar vertrouwen volledig op de Eeuwige. Wij plaatsten als symbool een kroon bij de lavastenen en maakten daar
een rode schikking in als teken van het rechtvaardige koningschap van David en Jezus. Het zesde waxinelichtje is
tussen de lavastenen gezet.

