Zondag 3 april 2016
Geboren: Op 25 maart jl. is Celien Irene Snoek geboren. Samen met haar ouders David en Irma Snoek-Batterink, zus Fenna
en broer Jelte woont zij Oud-Avereest 31a, 7707 PM Balkbrug, die we van harte feliciteren!
Dopen: Vanmorgen op 3 april in de dienst van 9.30 uur in de Van Dedemkerk hopen we te dopen: Frank Friesen, geboren op
7 december 2015, zoon van Ronald en Mariska Friesen, Van Haeringenstraat 60, broertje van Maud en ook aan Lucas
Zuidema, geboren op 9 februari 2016, zoon van Marc en Marianne Zuidema, De Wederik 8, broertje van David en Jasmijn.
Collecteopbrengst Stille Week: K&S: € 526,60 voor Mercy ships en stille hulp
Collecteopbrengst 27 en 28 maart: PKW: € 838,11; K&S/Diaconie: € 636,92
Verjaardag: Ellis Hansink is op 11 april jarig. Zij zou het fijn vinden om een kaartje te ontvangen. Haar adres is Ellis Hansink,
Monumentenstraat 62, 8102 AM Raalte.
Doel kindercollecte: Ieder kind wil kind zijn. Ook kinderen met een levensbedreigende ziekte. Kinderen voor wie het leven
voor een groot deel bestaat uit angst en ziekenhuisbehandelingen. Make-A-Wish Nederland haalt deze kinderen uit de zorgen
en laat ze door het vervullen van hun liefste wens weer kind zijn en geen patiënt. Dit geeft deze kinderen maar ook het hele
gezin kracht en energie voor de toekomst. Make-A-Wish Nederland, voorheen Doe Een Wens, bestaat al sinds 1989 en
vervult ieder jaar ruim 500 liefste wensen van kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte.
Campagne Kerk in Actie 2016: “Zet een stap naar de ander”. Fijn dat u de projecten hebt gesteund en hebt mee gespaard in
het spaardoosje. Daarvoor onze dank. Met Pasen konden de 40dagen spaardoosjes ingeleverd worden. Was u dit vergeten?
Vandaag kunt u het ook nog inleveren in de Van Dedemkerk. Hebt u het 40dagenboekje en spaardoosje thuis ontvangen met
de Nieuwsbrief en meegespaard, dan kunt u tel. 613980 of 614758 bellen om het doosje bij u op te laten halen.
Belijdenisgroep: De belijdenisgroep hoopt a.s. maandag 4 april weer bij elkaar te komen. We beginnen om 19.30 uur.
Team Noord-West: A.s. dinsdag 5 april willen we als pastoraal team van de sectie Noord-West bij elkaar komen in De
Antenne. De vergadering begint om 19.30 uur.
Verjaarsvisite 75+: A.s. dinsdag 5 april vanaf 10.00 uur wordt er weer een verjaarsvisite voor 75 jaar en ouder gehouden.
Deze keer is het in De Fontein. In Buitengaats is op 7 april vanaf 14.30 uur een gezellige middag voor alle bewoners.
Verzoekplatenprogramma: Dinsdag 5 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 Renske Bakker.
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: koster.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl.
Inloopochtend Ontslag en nu? Woensdag 6 april 2016. Het overkomt in deze tijd helaas velen van ons; we krijgen ontslag!
Hierdoor raken we vrijwel allemaal, korter en langer uit ons evenwicht en roept het ontslag heel veel emoties op. Voor
sommigen werkt het goed om er met anderen of juist met lotgenoten over te praten. Hiervoor bieden we graag de gelegenheid
door een speciale inloopochtend te organiseren voor mensen die ontslagen zijn. Deze ochtend zal gehouden worden op
woensdag 6 april a.s. van 10.00 - 12.00 uur in De Antenne. Loop vrijblijvend bij ons binnen, dominee Bart Breunesse en twee
diakenen zullen u hartelijk ontvangen.
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. Op donderdag 7 april komen we om 20.00 uur samen in zaal 2 van De Fontein bij elkaar. Bij belangstelling kunt u
contact opnemen met ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523 - 612425.
Anders Kerken: Zondag 10 april is er weer een Anders Kerken dienst. Het thema is: ‘Opzij, opzij, opzij’. Neem het moment
van bezinning (door middel van gebed) en sta stil bij zaken. Om 10.00 uur staat de koffie klaar en om 10.30 uur begint de
dienst.
Wijk Zuid Oost: Dinsdagavond 19 april is er weer een stamtafelgesprek om 20.00 uur voor jong en oud. Wanneer je ook op
een ontspannen manier bij elkaar wilt komen rond een actueel onderwerp dan ben je hartelijk welkom in Grand Café ’t Dorp
aan de Julianastraat.

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, 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.)

