Van Dedemkerk

2 april 2017

9.30 uur: ds. B.J. Heusinkveld, Daarle

De Antenne

Dienst in de Van Dedemkerk

11.00 uur: ds. K. van Staveren, EigenwijzZ-dienst
Liturgie: NLB 512: 1, 3, 4; Opw. 281(Als een hert); Heer wijs
mij uw weg; NLB 416. Schriftlezing: 1 Petrus 2: 21-25
Thema: Like Jesus.
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA/Werelddiaconaat
19.00 uur - De Fontein: ds. G.B. Huiskamp
Liturgie: Ps. 57: 1, 2; Gez. 488a: 1, 3, 4, 5; Gez. 291;
Gez. 224; NLB 340b; Gez. 21: 1, 3, 7
Schriftlezing: Lukas 7: 11-17

Dienst in De Fontein

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA/Werelddiaconaat
Kindercollecte: ?
Collecteopbrengst 26-3: K&S/Binnenlands diaconaat: € 547,75
Heilige Doop: Op Palmzondag 9 april hopen we in de dienst van 9.30 uur de Heilige Doop te bedienen aan Samuel Liam
Kosse, Langewijk 27, Anouk Zoer, De Widtstraat 18 en Noud Marcel Jansen, Molstraat 28.
Openbare belijdenis van het geloof: Op Eerste Paasdag hopen Martin Smit en Saskia Strijker, Sterkerijstraat 32, Slagharen
en Corry van Rijn-Lubbersen, De Merel 14, openbare belijdenis van hun geloof af te leggen. Een bijzonder moment in hun
persoonlijk leven en in onze kerkgemeenschap.
Pastoraat in de vacaturetijd voor wijk Zuid Oost: Met het vertrek van ds. Bart Breunesse is er een leemte ontstaan in het
eventuele crisispastoraat in onze gemeente. Ds. J. Van Dijk, ds. G.B. Huiskamp en ds. Karsten Van Staveren zullen tijdelijk
de zorg van deze wijk op zich nemen. Zou je dringend behoefte hebben aan een pastoraal gesprek of zou je de gemeente op
de hoogte willen brengen van de mooie hoogtepunten van je leven, neem dan contact op met één van bovengenoemde
predikanten. Zij willen gerust een stukje met jullie oplopen en met/voor jullie bidden.
Gezocht: De taakgroep Pastoraat is op zoek naar iemand die tijdens haar vergaderingen kan notuleren en daarna de notulen
uitwerkt en rondmailt. We vergaderen op een dinsdag, zo’n zes keer per jaar in De Fontein in een plezierige sfeer. Wie wil ons
helpen? Graag contact opnemen met ds. J. Van Dijk.
Team Noordwest: Dinsdagavond 4 april hopen we als pastoraal team Noordwest bij elkaar te komen in De Antenne. De
vergadering begint om 19.30 uur.
Rosé in de tuin van de pastorie an de Voart (Hoofdvaart 5): Al tijden wacht ik erop. De eerste zondag waar ik met een
ieder die ook zijn eigen fles meeneemt, rosé kan drinken op het bordes van de pastorie. Het is voorjaar. Tijd van hoop. Tijd
om je vast te houden aan positiviteit. Laat ons zondagmiddag samen genieten van elkaars goede gezelschap en het Goede
Leven. Kom je ook? Neem je een fles mee en wat glazen, eventueel wat campingstoelen als je wilt zitten. De kinderen kunnen
zich uitleven in de kerk tuin.
Werelddiaconaat collecte - Steun jongeren in Zuid Afrika: Vrygrond is een arme gemeenschap in Kaapstad waar
criminaliteit, misbruik en bendes aan de orde van de dag zijn. Daarnaast is de werkloosheid hoog. De Sozo Foundation
(Sozo) is een Zuid-Afrikaanse partnerorganisatie van Kerk in Actie, die de jongeren in Vrygrond ondersteunt in hun
ontwikkeling. Sozo wil jongeren een veilige en inspirerende basis bieden waar zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Dit doen
zijn door het geven van (vak)trainingen en workshops en het aanbieden van stageplaatsen. Voor 20 euro volgt één jongere
een workshop algemene vaardigheden. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Paasgroetenactie 2017: Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op 2 april (vandaag) kunt u na de dienst
deze kaarten meenemen om te versturen. Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook
nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan
overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als

de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. De postzegels worden bijgeleverd, maar u kunt dit ook zelf
regelen, natuurlijk.
Verjaarsvisite 75+: Dinsdag 4 april is er van 10.00 - 11.30 uur een verjaarsvisite voor 75+ jarigen die hun verjaardag
mochten vieren tussen 14 februari en 1 april. Deze verjaarsvisite wordt gehouden in De Antenne. Op donderdagmiddag 6 april
is er vanaf 14.30 uur een gezellige ‘verjaarsmiddag’ in het Zorgcentrum voor bewoners van de Van Dedem Marke,
Buitengaats en de Tjalk.
Muziekuitzending: A.s. dinsdag 4 april vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma voor de
luisteraars van kerktelefoon of internet: www.kerkomroep.nl. Het wordt deze keer gepresenteerd door Ben Harms. Verzoekjes
of zomaar een groet of een felicitatie, kunt u voor de volgende maand alvast weer aanvragen bij Janny Prinsen, tel. 612644 of
per e-mail bij de koster: aartprinsen@hotmail.com.
Brongroep: De brongroep is een groep mensen van alle leeftijden die met elkaar in gesprek willen raken over de Bijbel. Als je
de Bijbel met elkaar leest is het telkens weer een verrassing dat je aan het einde van een avond met iets nieuws naar huis
gaat. We komen voor de laatste keer dit seizoen samen op donderdag 6 april om 20.00 uur in zaal 2 van De Fontein.
Informatie kunt u inwinnen bij ds. Karsten Van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of tel. 0523 - 612425.
Bloemschikken Sectie Noordwest: Voor gemeenteleden uit deze sectie is er gelegenheid om een paasstukje te maken. Dit
is op donderdagavond 6 april (i.p.v. 12 april, dat is in de Stille Week) om 19.00 uur in het Kruispunt. De kosten zijn 10 euro en
wilt u zelf een platte schaal van 25 cm doorsnee meenemen? Ook een mesje en een tangetje zijn handig en als u zelf
paasfrutseltjes heeft, neem ze dan mee. Opgeven kan t/m zaterdag 1 april bij: Janny de Boer, Wilhelminastraat 35, tel:
613096, e-mail: jgdeboer@hotmail.com
Paasactie diaconie 2017: De diaconie wil rond de paasdagen gemeenteleden die een moeilijk jaar 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 vanaf 19 maart 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. De attenties staan donderdag 13 april tussen 13.30 tot 16.30 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. We doen dat door de stille week en
Pasen uitbundig te vieren. Ook dit jaar hebben wij de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten tijdens het paasontbijt. Het zal om
8:00 gehouden worden bij de Van Dedemkerk. Er zullen paaseieren gezocht worden in de tuin en/of kerk. Neem gerust ook je
buren mee. Opgave voor 5 april bij ds. Karsten van Staveren (dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl, tel. 0523-612425 of via
Facebook).
Familie Paasfeest 2de Paasdag: Pasen moet je doen! Op de tweede paasdag gaan we met jong en oud Pasen beleven. Op
dit paasfeest horen we niet alleen het paasverhaal en zingen we er niet alleen van, maar gaan we het ook samen beleven.
Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broers en zussen, gewone gemeenteleden: iedereen is welkom en mag meedoen. Met elkaar
gaan we allerlei activiteiten doen die ons laten stil staan bij de betekenis van Pasen. We gaan dus niet alleen in de
kerkbanken zitten, maar gaan juist meedoen met allerlei workshops. Vorig jaar was het een enorm succes. Dus heb je het
vorig jaar gemist dan is het nu je kans om het in te halen.
Boottocht 13 juni 2017: Op dinsdag 13 juni wordt er weer een boottocht georganiseerd richting Weerribben en Giethoorn.
Aan boord wordt ons een warme maaltijd aangeboden en aan het eind van de tocht een broodje. Deze tocht kost € 50, - per
persoon. Opgave voor deze gezellige dag kan bij: Koert Naber, tel. 614996 of Gerrit Jurjens, tel. 614617. Mailen mag ook
o.v.v. naam, adres en aantal personen naar dini@vanderhoekies.nl.
Nieuwsbrief-redactie: We zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker die in ons redactieteam van de Nieuwsbrief wil
helpen met het samenstellen van de nieuwsbrief. Informatie bij René Grijsen; zie voor het adres onderaan deze Nieuwsbrief.
Kopij voor de Nieuwsbrief, bij voorkeur digitaal, kunt u via e-mail pkn.nieuwsbrief@gmail.com aanleveren vóór woensdag
18.00 uur of schriftelijk bij René Grijsen, De Magnolia 42, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

