Zondag 29 maart 2015, zesde zondag van de veertigdagentijd
Opbrengst gezamenlijke collecten: 22 maart 2015: Kerk & Samenleving / Diaconie € 462,22; Plaatselijk Kerkelijk Werk/
Pastoraat €557,16 dit is incl. € 150,48 Opendeur dienst.
Heilige Doop: Vanmorgen hopen we in de Van Dedemkerk de Heilige Doop te bedienen aan Stijn Bram Ester, de Prunus 5.
Van Dedem Marke: Op zaterdag 4 april (aanvang 19.00 uur) wordt in De Meent de Paasviering gehouden. Voorganger: Ds.
C.A.J. van Dijk. Het VDM-vrijwilligerskoor hoopt haar medewerking te verlenen. Allen welkom.
Uitvoering Marcuspassie door projectkoor Antenne: Deze vindt plaats op Palmzondag 29 maart en vangt aan om 19.00
uur in de Antenne. Het passie-oratorium is gebaseerd op het Marcus-evangelie en is geschreven bij de totstandkoming van de
Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 door predikant Michiel de Zeeuw en musicus Mar van der Veer. De passie duurt ca. vijf
kwartier. Het koor bestaat uit 30 leden, wordt begeleid door piano, klarinet en dwarsfluit en staat onder leiding van Marjanne
Visscher. De toegang is vrij. Er is wel een deurcollecte.
Campagne Kerk in Actie “Open je handen”, week 6: Leren lezen en schrijven. In het islamitische Bangladesh behoren de
christenen tot de allerarmste bevolkingsgroep. Ze moeten rondkomen van minder dan € 1,00 per dag. Een onmogelijke
opgave. Peter is één van hen. Hij is lid van de MCCP, de christelijke kerk in de provincie Mymensingh. Deze kerk wordt
gesteund door de broeders van Taizé door het geven van onderwijs en vaktrainingen. Open je handen en geef Peter en zijn
dorpsgenoten een beter bestaan! Door deze week geld in het campagnedoosje te doen steunt u dit project!
Inleveren spaardoosjes: Volgende week zondag, 5 april, kunnen de spaardoosjes van de campagne van Kerk in Actie 2015
ingeleverd worden bij de ingangen van beide kerken. Hopelijk hebben veel gemeenteleden meegedaan. Geen spaardoosje?
Een gewone envelop is ook goed, als u maar meedoet!
Fonteindienst 29 maart: De avonddienst staat in het teken van het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Het is
een goede gewoonte dat wij samen koffie drinken na de dienst. Graag zou ik met u/ jou wat willen napraten tijdens de koffie
over de betekenis voor jou/ u van Jezus’ lijden en sterven n.a.v. de preek. Ter voorbereiding de lezingen zijn: Jesaja 52, 1253, 12 en Filippenzen 2, 5-11.
Stille week: Soms moet je stil worden om te kunnen horen. Soms moet je eventjes weinig zeggen, zodat je beter kunt
verstaan. Soms heb je een retraite nodig, om met hernieuwde kracht op weg te kunnen. In de week voor Pasen willen we
mensen de mogelijkheid geven om de stilte op te zoeken, om te bidden, zodat de gebeurtenissen van Pasen hopelijk opnieuw
ons hart weten te raken. Daarom zal er in de Stille Week elke avond in De Antenne om 19:30 een avondgebed zijn.
Paasactie diaconie 2015: De diaconie wil rond de paasdagen gemeenteleden die een moeilijke periode achter de rug
hebben of er nog midden in zitten, laten weten dat er aan hun gedacht wordt. We hebben hiervoor namen en adressen nodig.
In de hal van beide kerken staat een doos met daarop "Paasactie". Hierin kunt u een naam, met adres +
huisnummer deponeren. U kunt ook mailen naar: depaasactie@gmail.com. Tevens zijn we op zoek naar gemeenteleden die
de attentie willen rondbrengen in de gemeente. De attenties staan donderdag 2 april tussen 13.30 tot 17.00 uur en tussen
19.00 tot 20.30 uur klaar in De Antenne.
Paasontbijt: Pasen is het grootste feest van de kerk. Elk jaar vieren we dat met elkaar. Daarom willen we ook dit jaar een
paasontbijt in de tuin van de Van Dedemkerk houden 1e paasdag om 8:00 uur (Bij slecht weer wijken we uit naar binnen). De
kinderen mogen paaseieren zoeken. Neem gerust ook je buren mee. Opgave voor 29 maart bij ds. Karsten van Staveren
(dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl / 0523612425)
De Antenne: Zoals iedereen misschien al heeft kunnen zien of heeft gehoord, is de verbouwing en renovatie van De Meule
afgerond. Als College van Kerkrentmeesters zijn we heel tevreden met het resultaat. Met inzet van, en dank zij veel
vrijwilligers is alles binnen het gestelde budget gebleven. En dit terwijl er meer is uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. De
beide zalen, de extra berging, de vernieuwde toiletgroep en entree voldoen helemaal aan onze verwachtingen. Graag willen
we het resultaat aan onze gemeenteleden laten zien. Belangstellenden kunnen na de kerkdienst op 5 april a.s. (1e Paasdag)
een korte rondgang maken.
Workshops ‘ontmoet elkaar eens anders’: ‘Wandelen rondom Dedemsvaart’ o.l.v. Aly Linde. Dinsdagavond 7,14,21,28
april, maar er kan ook op 1 of meer avonden meegedaan worden. Deelname aan de workshop is een mooie gelegenheid om
elkaar eens anders te ontmoeten. Opbrengst: voor het Pastor Thomas Schoolfonds India. Info: Workshopboekjes in de hal

van De Antenne en De Fontein en op de website www.pkn-dedemsvaart.nl. Opgave: J. Ballast, tel. 615451,
johannesballast@home.nl of bij M. Prins, tel. 616205, martha.prins@live.nl.

Passieverhaal Dedemsvaart: Graag nodigen wij iedereen uit voor het Passieverhaal op 4 april a.s. We beginnen om 15.00
uur met het kruis te dragen bij de RK St. Vituskerk van de Emmanuelparochie, vandaar kan iedereen meelopen naar de
Wisseling. Door gulle gevers van zowel bedrijven, kerken als particulieren is het mogelijk gemaakt het Passieverhaal
professioneel uit te voeren. We zijn daar erg dankbaar voor. We hopen héél Dedemsvaart te ontmoeten en te bereiken!
Hallo jongens en meisjes: Komen jullie ook tweede Paasdag in de Antenne om samen het Paasfeest te vieren?
Het begint om 9.30 uur en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! Graag tot dan ! Groetjes : leiding kindernevendienst
Taizéliederen zingen: Op maandag 13 april gaan we met elkaar Taizéliederen zingen van 19.00 – 20.00 uur in De Antenne.
(in plaats van de eerste maandag van de maand). Alle belangstellenden zijn van harte welkom!
Eerste Hulp Bij Opvoeden: Vormgeven aan je gezin is misschien wel de belangrijkste baan in je leven. Als vader of moeder
heb je een heel bepalende invloed. Ondertussen heeft het ouderschap ook veel impact op jou. Je bent opvoeder,
cateraar,recreatieteam, taxichauffeur, ziekenverzorger en nog veel meer. Met andere ouders willen we praten en ontdekken
hoe we onze family time vorm kunnen geven. De cursus zal worden gehouden op 14,21 en 28 April (3 avonden). Aanmelden
kan bij ds. Karsten van Staveren.
Verhuizen? Wij helpen! Vaak worden al overtollige meubels etc. ter beschikking gesteld voor de Fancy Fair. Als extra
service voor verhuizende mensen kunnen vrijwilligers ook de werkzaamheden doen om de woning weer kant en klaar op te
leveren aan de woningbouwvereniging of toekomstige koper. Denk hierbij aan: verwijderen vloerbedekking, gordijnen en
behang, gaten in muren dichtmaken. Uiteraard tegen een vooraf overeengekomen prijs of uurtarief. Dit bedrag gaat naar de
stuurgroep Fondsenwerving. Voor info kunt u contact opnemen met D. Olde, tel. 638569 of D. Starke, tel. 614568.
Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u, bij voorkeur digitaal, inleveren voor woensdag 18.00 uur bij René Grijsen, De Magnolia
42, tel. 613632, of via e-mail op: pkn.nieuwsbrief@gmail.com. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt).

