Zondag 24 april 2011
1e Paasdag
Samen gemeente
Inleveren spaardoosjes campagne “IK ZIE JE”. Vandaag kunnen de spaardoosjes van de campagne van Kerk in Actie 2011
“IK ZIE JE” bij de ingang van de kerk ingeleverd worden. Zes weken, tijdens de veertigdagentijd, hebben we kunnen sparen
voor zes verschillende projecten. Elke keer de oproep: Open je ogen voor … kwetsbare mensen, mensen die anders zijn,
mensen die mee willen doen, de toekomst van kinderen, je medemens, mensen die volhouden. Vandaag kunnen we laten zien
of we gehoor hebben gegeven aan de oproepen door het spaardoosje weer in te leveren. Doosje vergeten? Ook de komende
week kunt u het nog inleveren bij de koster. Doen!
e

e

JOP-collecte. De tweede collecte is op 1 en 2 Paasdag bestemd voor JOP, de jeugdorganisatie van de Prot. Kerk. Vandaag
vieren we Pasen! Maar wist u dat de meeste christelijke jongeren niet precies weten wat we met Pasen vieren? Daarom
ontwikkelt JOP materialen om jongeren en Pasen met elkaar te verbinden en om de betekenis van Pasen levend
en bekend te maken. Dat is toch van groot belang? Steun daarom deze collecte.
Keuzecatechese. Het blok keramiek is weer afgelopen. De resultaten kunt u deze zondag in de kerk aan de Wilhelminastraat
zien. De jongeren mogen hun schaal na de dienst meenemen naar huis.
Opendeur zangdienst. Vanavond gaan we in de dienst van 19.00 uur in de Kerk aan de Hoofdvaart met elkaar bekende
paasliederen zingen. Het thema is: Christus onze Heer verrees. Medewerking verleent Sound of Church. Voorganger is
ds. J. van Dijk.
Evaluatie SOW-ontmoetingsavonden. Het afgelopen winterseizoen waren er vele sow-ontmoetingsavonden. Nu ze allemaal
zijn gehouden willen we op dinsdag 26 april samen met alle medewerkers die avonden evalueren. En we willen nadenken over
het komende seizoen. We beginnen om 20.00 uur in De Fontein.
Wandeling. Waar je stappen zet, ontstaat grond, waar je samen stappen zet, ontstaat begaanbare grond. Wandelt u met
ons mee? Tijdens een korte wandeling laten we de haast uit ons hoofd halen en stellen we ons open voor God en elkaar.
Graag nodigen we u uit op dinsdag 26 april om 19.15 uur in het Impluvium, Noord Stegeren 54, Dedemsvaart.
Meinie Veenstra en Henny Kruidhof, tel. 615665, email: hennykruidhof@sollie-dsl.nl.
55+. Donderdag 27 april hopen we weer bij elkaar te komen in de kerk aan de Wilhelminastraat. De middag wordt verzorgd
door mevr. Houwing
uit Gieten, met verhalen en foto’s van koningin Emma en koningin Wilhelmina. Het wordt een echte oranje-middag. We
beginnen om 14.00 uur en u kunt voor vervoer bellen met mevr. Huizinga, tel. 613071 (tussen 12-13 uur). Tot donderdag!
Leven uit de Bron. Eind januari was er een avond voor alle werkgroepen/commissies/verenigingen in onze gemeenten over
Leven uit de Bron. Ds. Marius Noorloos hield daar een inspirerend verhaal. Op donderdag 28 april hopen we opnieuw bij elkaar
te komen om 20.00 uur in De Fontein. Wie er toen was wordt nu weer verwacht. Er zijn dus geen persoonlijke uitnodigingen de
deur uit gegaan. Ook andere “nieuwsgierigen” zijn natuurlijk van harte welkom. We zullen dan ervaringen uitwisselen en lijnen
trekken voor het komende seizoen.
Diakonie. Het gezamenlijk eten is de volgende keer op vrijdag 29 april in de kerk aan de Wilhelminastraat. Om 18.00 uur bent
u van harte welkom. Als u zich nog wilt opgeven, dan kan dat tot woensdag 27 april bij mevr. Nelly Hilberink, tel. 614844. De
kosten zijn € 3,00.
Voorjaarsmarkt. Vrijdag 29 april van 18.00 tot 21.00 uur kunt u uw spullen voor de voorjaarsmarkt van 7 mei a.s. inleveren bij
Het Kruispunt.
Gezocht. Voor de weeksluitingen op zaterdagavond in Zorgcentrum Avondlicht zoeken wij mensen die ongeveer eens in
de maand kosterswerkzaamheden op zich willen nemen. Christine van Dijk, geestelijk verzorger, tel. 0652675581 of
c.vandijk@baalderborggroep.nl.

Kerk aan de Hoofdvaart
Heilige Doop. Op zondag 1 mei zal de Heilige Doop in de ochtenddienst worden bediend aan Merle Annelie van Lente,
Langewijk 390; Antwan Wolters, Van Barneveldstraat 22 en Stan Jan Klein Kranenburg, De Praam 74.
Kerkbladbezorging. Woensdagmorgen a.s. liggen de kerkbladen met de nodige post weer klaar in Het Kruispunt om rond
gebracht te worden. In verband met vakantie van de huidige bezorgster is er voor de Molstraat vervanging nodig. Wie kan
en wil dit doen? Even melden bij de koster of de administratie.

Onder schooltijd. Woensdag 27 april komen we vanaf 9.45 uur o.l.v. ds. J. van Dijk bij elkaar bij Agnes Boertjes,
Steenbergerwijk 28.
Gemeenteavond. U wordt allemaal van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond op woensdag 27 april, welke om
20.00 uur begint. Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee voor u klaar in De Fontein.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Studieverlof. Komende week begint het studieverlof van ds. Huiskamp. Voor pastorale bijstand neemt ds. G. van Rheenen
waar, tel. 038-3374368 of 06-48634432.
Gemeenteavond. De kerkenraad van de Gereformeerde kerk nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op
woensdag 27 april in de kerk aan de Wilhelminastraat, aanvang 20.00 uur. Agenda's liggen in de hal van de kerk aan de
Wilhelminastraat.
175 jaar Gereformeerde kerk Dedemsvaart. Over 3 weken, op zondag 15 mei 2011 is er in de kerk aan de Wilhelminastraat
vanaf 15.30 uur, onder het genot van koffie en thee, een foto-expositie over 175 jaar kerk. Aansluitend is er om 17.00 uur een
herdenkingsdienst, waarin ds. W. Visscher de leiding heeft. Voor meer informatie: zie De Samenspraak van mei 2011.

