Zondag 27 april 2014
Basiscatechese: Hallo jongens en meiden uit groep 7 en 8. Vandaag is er weer basiscatechese tijdens de dienst van
9.30 uur. Dit keer in De Antenne in het zaaltje boven, dus even de trap op! We vinden het gezellig als jullie
allemaal komen en neem gerust iemand mee. Met de zegen komen we even in de dienst. Als je al in de kerk zit,
geen probleem, je mag nog steeds komen! Tot zo! Groetjes Anja en Astrid. (Voor info: Alice Visscher, tel. 617339
of alicevisscher@kpnmail.nl).
Werkgroep Opendeur-zangdiensten: Vanavond is er een zangavond in de Van Dedemkerk. Aanvang van de
dienst is 19.00 uur. Voorganger deze avond is ds. W. Van De Griend uit Kloosterhaar, met het thema: Ik wil zingen
van mijn Heiland. De muzikale medewerking is van het gospelkoor Tehillim uit Nieuwleusen. Ook u bent van harte
welkom.
Wijk Zuidwest, Happen en Stappen: Samen eten is een goede gewoonte. Jezus was er een groot voorstander van.
Ook in onze wijk zouden we graag een keer bij elkaar aan tafel willen schuiven. Graag zouden we op zaterdag 10
mei een wandeling door de wijk willen houden. Het wordt een wandeling van adres naar adres; van voorafje, naar
hoofdgerecht naar toetje. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die graag eens bij een ander aan tafel willen
schuiven om samen te eten. Maar we zijn ook op zoek naar mensen die hun huis zouden willen openstellen voor
ongeveer 10 mensen en voor hen 1 gang willen koken. Als u wilt mee-eten of eten wilt klaarmaken kunt u zich
aanmelden bij Gerda Hofman, tel. 616814 of ds. K. Van Staveren.
Anders Kerken: Op zondag 11 mei a.s. is er een Anders Kerken dienst in De Antenne. Met als thema “in de
schoenen van een ander…” willen we graag samen met u nadenken over hoe we ons misschien wat beter kunnen
verplaatsen in de situatie van een ander. Hoe krijgen we wat meer begrip voor elkaar? Voorganger in deze dienst is
ds. K. Van Staveren en natuurlijk zorgt de EPN band voor de muzikale begeleiding. De koffie staat om 10.00 uur
klaar en de dienst begint om 10.30 uur.
Projectkoor Antenne zoekt deelnemers voor de Marcuspassie 2015. Op 6 oktober 2014 gaan we aan de slag met
de muzikale nalatenschap van Pieterjan De Buck. Als 1e project is de voorkeur uitgegaan naar de Marcuspassie (een
gat in het dak). De algehele leiding zal in handen zijn van Marjanne Visscher. Uitvoering stille week 2015. We gaan
op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur vanaf genoemde datum van start. 15 personen hebben toegezegd mee te
willen doen maar we willen graag meer deelnemers. Heeft u belangstelling: Jan Vastenavond, tel. 852175 of mail:
jan.vastenavond@home.nl.

GEMEENTE RONDOM DE ANTENNE
Collecteopbrengst rond de Pasen: Taizédienst: € 31,00 en € 30,00; Plaatselijk Kerkelijk Werk - Jop: € 488,00;
Kerk en Samenleving: € 366,00; Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 60,00; Hospice: € 509,00.
Heilige Doop: Op zondagmorgen 4 mei hopen we Alec Benjamin Moes te dopen. Alec is de zoon van Edwin en
Jantien Moes-Bosscher en het broertje van Nerena en Dinand, Oostwijk 33. Alec is geboren op 29 september 2013.
Alec zou al op 2 februari gedoopt worden, maar doordat hij met spoed moest worden opgenomen in het ziekenhuis
kon de doop toen niet doorgaan.

75+ verjaardagsvisite: Op donderdagmorgen 1 mei a.s. worden alle gemeenteleden in de leeftijd van 75 jaar of
ouder, die in februari, maart en april 2014 jarig zijn geweest van harte welkom geheten op de jaarlijkse
verjaardagsvisite in De Antenne. Vanzelfsprekend is uw partner of begeleider en sectieleider of
bezoekmedewerk(st)er ook van harte welkom. We hopen elkaar te ontmoeten tussen 9.45 en 11.30 uur.
Ontheffing: De kerkenraad deelt u mee dat Nicoline Kamps-Aanstoot, op haar verzoek, is ontheven uit het ambt
van diaken. Wij bedanken Nicoline voor de prettige samenwerking.
Voorjaarsschoonmaak (gewijzigde data!): Wie komt ons helpen? Wij willen een grote voorjaarsschoonmaak
gaan houden in De Antenne. Daar hebben we diverse mensen voor nodig op de volgende data: dinsdag 6 mei,
donderdag 8 mei, dinsdag 20 mei en dinsdag 27 mei. Alle dagen van 9.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur.
Geef u op, zodat wij met vele handen ons gebouw er weer tiptop kunnen uit laten zien! Opgave bij de koster of
medewerkers. Er is een lijst aanwezig waarop u kunt noteren wanneer u kunt helpen. Koffie en thee staan klaar!

GEMEENTE RONDOM DE VAN DEDEMKERK
Collecteopbrengst: 13-4: Kerk en Samenleving - Werelddiaconaat € 346,50; 18-4: Kerk en Samenleving Werelddiaconaat
€ 146,30; Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 108,40; 20-4: Kerk en Samenleving - Diaconie € 337,53; Plaatselijk
Kerkelijk Werk
€ 377,36.
Verjaarsvisite: Op woensdag 30 april a.s. vieren we vanaf 10.00 uur in De Fontein de verjaardagen van
gemeenteleden die in maart en april 75 jaar en ouder zijn geworden. Er is een feestelijk programma met alle
gelegenheid voor ontmoeting.

