Zondag 31 maart 2013, Pasen
Samen gemeente
Spaardoosjes: Vandaag kunnen de spaardoosjes van de campagne 2013 “Nieuw Leven” bij de ingangen van beide kerken
ingeleverd worden. Zes weken, tijdens de veertigdagentijd, hebben we kunnen sparen voor 6 verschillende projecten, ver weg
en dichtbij. Spaardoosje vergeten? U kunt het ook de volgende zondag meenemen naar de kerk. Hebt u kerktelefoon en ook
mee gespaard, dan kunt u één van de volgende nummers bellen, het doosje wordt dan bij u opgehaald: 620087 of 615773.
Jeugddienst: Zondag 7 april is er ’s avonds om 19.00 uur weer een jeugddienst in “De Antenne”. Deze is voorbereid door
catechisanten (4e leerjaar). Hun catechisatieblok had als thema: “Thank you for the music” en dat is ook het thema van de
dienst. Alles draait dus om muziek en wat muziek met mensen zoals jij doet. De band “Root7” uit Den Ham begeleidt de hele
dienst wat betreft de muziek en ds. Bart Breunesse gaat voor. Al met al wordt het een heel gevarieerde dienst waar, zoals het
spreekwoord ook zegt, “muziek in zit”! Echt iets voor jou dus… We zien je daarom graag op 7 april!
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.
Inzamelactie: Wij, catechisanten, die het blok DIACONAAT: “ Helpen waar geen helper is '' hebben gevolgd gaan op 11 april
a.s. op bezoek bij de voedselbank in Hardenberg. We zijn op behoefte van de voedselbank een actie gestart om closetpapier
in te zamelen voor noodhulppakketten. Daarom willen we iedereen vragen closetpapier , het liefst in verpakking van 4, in te
leveren. Dit kan in de hal van de Antenne op zondag, en door de week. Ook kan dit op zondag in de” Van Dedemkerk “, of in
“De Fontein”, zo nodig misschien door de week ook in “De Fontein”. De actie duurt van 22 mrt t/m 10 april. Iedereen bedankt
voor uw inbreng en een groet van de catechisanten.
Oproep: Er worden met spoed mensen gezocht voor de vakantiebijbelclub van zowel “De Antenne”, als “Van Dedemkerk”
zijde. Deze vindt plaats in de grote vakantie, de bouwvakvakantie, augustus. Het is de bedoeling, dat U plaats neemt in de
stuurgroep om de vrijwilligers aan te sturen. De nood is hoog, het zou jammer zijn dat deze club ophoudt te bestaan. Reageert
u zo snel mogelijk, want er wordt binnenkort een beslissing genomen of het al dan niet doorgang kan vinden. Hartelijk dank.
Voor informatie of opgave dhr. E. van de Brink 0529-454210 evandebrink@ziggo.nl of anders Henri Veerbeek 0523-616393
veerbeek1@hotmail.com
Bijbelstudiekring: Donderdagmorgen 4 april 9.45 uur Bijbelstudiekring in De Fontein

GEMEENTE RONDOM DE “VAN DEDEMKERK”:
Collecteopbrengst 24 maart : Kerk en Samenleving / Werelddiaconaat-gezondheidszorg Malawi € 243,76 .
Open Deur € 161,24 , Plaatselijk Kerkelijk Werk € 163,36
Uitnodiging: Op maandag 8 april is de voorjaarscontactavond van de H.V.D. Na het officiële gedeelte worden foto’s getoond
o.a. van verschillende activiteiten met hieraan een quiz(je) verbonden. De avond begint om 19.30 uur en is in “De Fontein”.
Jubileum: - Johan en Clara Smit, Hortensiastraat 22, 7701 GG Dedemsvaart vierden op 28 maart in de kring van hun gezin,
dat zij 40 jaar getrouwd waren. - Jan en Annie Jansen, Schubertstraat 15, 7701 NA Dedemsvaart vierden op 30 maart in de
kring van hun gezin ,dat zij 40 jaar getrouwd waren. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor de toekomst.
Eerste Paasdag: Fijn dat u er bent! Vanmorgen beginnen we de dienst met een Kruimelmoment voor 0-6 jaar. Het licht van
Pasen wordt binnengebracht. Er is een paasfeestelijke Kindernevendienst voor 4-12 jaar. En na de verkondiging is er een
korte” Sing Inn” met het “Van Dedem Kerkkoor” voor 4-? jaar. Een dienst met voor elk wat wils, jong en oud, familie en gezin.
We hopen dat we de vreugde van Pasen mogen ervaren: De Heer is waarlijk opgestaan!
GEMEENTE RONDOM “DE ANTENNE”:

Collecteopbrengst 24 maart: Kerk in Actie - Malawi € 225,- Plaatselijk Kerkelijk Werk/ Erediensten € 258,Toelichting op de liturgische schikking: Het thema is: Zie het nieuwe Leven. De kleur is wit. Het leven naar Gods
bedoeling is opgestaan. Niet de dood maar het Leven heeft het laatste Woord. We vieren de opstanding van Jezus door de
hele weg van lavastenen tot een feestelijke paas tuin met witte bloemen te maken. Ook liggen er witte windsels, die aan het
einde zijn uitgerold. De symboliek van de windsels is , dat Jezus aan het begin van zijn leven in de kribbe in doeken was
gewikkeld en aan het eind van zijn leven zich heeft ontwikkeld tot de mens zoals God bedoeld heeft. Hij is de weg in

verbinding met de Eeuwige tot het einde toe gegaan. Het nieuwe Leven is opgestaan. Als symbool hiervoor staat er aan het
einde van de weg een grote paaskaars.
Pensioenering: De afscheidsreceptie van onze koster Henk Omvlee kon door familieomstandigheden helaas niet doorgaan.
Om het afscheid na een 39-jarig dienstverband toch niet helemaal ongemerkt voorbij te laten gaan, zijn we vrijdagavond 22
maart j.l. in kleine kring bij elkaar geweest om Henk te bedanken voor zijn voortreffelijke gastheerschap in de afgelopen jaren.
Uiteraard werd Alie bedankt voor de ondersteuning waardoor Henk op de manier zoals wij die kennen, zijn beroep kon
uitoefenen. Op deze avond werden een oorkonde met bijbehorende speld en enkele andere cadeaus aan Henk en Alie
overhandigd, waaronder een mooi boek vol wensen van de kinderen uit de nevendienst. Van de gemeenteleden ontvingen zij
mappen vol goede wensen en anekdotes en een aantal goed gevulde spaarvarkens. We bedanken u, de gemeente, van harte
voor uw ruimhartige bijdragen. We wensen de familie Omvlee toe dat het Antoinette goed zal gaan. Wellicht dat op termijn de
omstandigheden zo veranderen dat er alsnog ruimte ontstaat voor een mooi afscheidsfeest met de gemeente.
Dopen: Aanstaande zondag 7 april is er in de Antenne gelegenheid om uw/ jouw kind te laten dopen. Graag z.s.m.
aanmelden, als je dit wilt bij ds. Breunesse.

