Van Dedemkerk

7 april 2019

De Antenne

10.30 uur: EigenwijzZ dienst
m.m.v. Jubal

9.30 uur: ds. T.W.D. Prins - van den Bosch

Liturgie: Opw. 40: 1, 2 en 3; Ps. 129: 1 en 2; Opw. 599; Onze
Vader; NLB 416: 1, 2 en 4

Liturgie: Ps. 25: 4 en 7; Lied 547: 1 en 2; Lied 547: 4 en 5;
Lied 547: 6; Ps. 80: 4, 6 en 7; Lied 970: 2, 3 en 5: ELB 299
Schriftlezing: Ps. 80: 9 en 20 en Joh. 15: 1-17 (NBV)
Thema: Geen slaven, maar vrienden
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Zending

16.30 uur: ds. K. van Staveren, Kruimeldienst
19.00 uur - de Fontein: ds. J.A. Wegerif, Nijverdal

19.00 uur: Dienst in de Fontein

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Zending
Kindercollecte: 2e kwartaal - Kinderen bevrijden uit de slavernij in de visserij - Ghana
Collecteopbrengsten 31-3: PKW: € 393,10; K&S: € 365,60; Kindercollecte: € 142,49 en verjaardagsfonds: € 81,20
Nieuwe leden Commissie van Kerkrentmeesters van de Van Dedemkerk: De kerkenraad is blij u te kunnen mededelen dat
onderstaande personen onderdeel willen uitmaken van de Commissie van Kerkrentmeesters van de Van Dedemkerk. Jan van de
Sluis, Nieuwewijk 67, Dedemsvaart als ouderling kerkrentmeester; Gerrit Hofman, De Lisdodde 55, Dedemsvaart als ouderling
kerkrentmeester; Jenny van Essen-Withaar, Langewijk 68, Dedemsvaart als kerkrentmeester. Mocht u gegronde bezwaren hebben
tegen de bevestiging van bovengenoemde ouderling kerkrentmeesters, dan kunt u dit voor zondag 21 april doorgeven aan de
voorzitter: Maaike Hiemstra of de scriba: Ellen Kok. Als er geen bezwaren binnenkomen, zal de bevestiging plaatsvinden op zondag
12 mei.
Gemeenteavond 27 maart: De kerkenraad is blij dat er zo veel gemeenteleden gehoor hebben gegeven aan de oproep om naar de
gemeenteavond te komen. Na de opening van ds. Karsten van Staveren hebben de visitatoren hun opdracht, hun bevindingen en
het advies verteld aan de gemeente. Daarna was er gelegenheid om vragen te stellen aan de visitatoren en de kerkenraad. Na de
pauze heeft de taakgroep Beheer fusie in het kort hun verslag ‘Blik op de toekomst’ toegelicht. Daarna is verteld welke acties op dit
moment worden ondernomen en welke stappen nog nodig zijn om te kunnen fuseren. De beroepingscommissie heeft verteld waar
zij op dit moment mee bezig zijn. Daarna is er gesproken over de vacatures in de kerkenraad en de vacatures die al zijn ingevuld.
Daarna heeft ds. Jonathan Zondag de gemeenteavond met ons afgesloten. Daarna was er tijd voor een hapje en een drankje. In de
Samenspraak van april kunt u het advies van de visitatoren lezen en een samenvatting van het verslag van de taakgroep Beheer
fusie ‘Blik op de toekomst’.
EigenwijzZ-dienst - zondag 7 april: Vraag jij je ook wel eens af hoe vrienden naar jou kijken? Of hoe jij je zou moeten gedragen,
volgens hen? Logisch. Iedereen wil op een zeker moment “gezien worden, toch? Ds. Karsten van Staveren zal ons aan de hand van
Bijbelse verhalen antwoorden geven op deze vragen en het thema van de dienst: “Wie ben ik?”. Of nog veel belangrijker: wie ben ik
volgens God? Het harmonieorkest van Jubal zal de dienst muzikaal begeleiden, vanaf 10.00 uur staat de koffie, thee en het fris
klaar. Zondag 7 april in de Van Dedemkerk, zien we je dan? O ja, we doen ook een leuk spel… Iets met “Wie ben ik?”.
Voorjaarsschoonmaak van Dedemkerk: Dinsdag 9 april willen we graag weer de kerk een flinke schoonmaakbeurt geven. Een
vaste groep medewerk(st)ers heeft zich al aangemeld, maar het zou mooi zijn als er ook nog een aantal andere enthousiaste
schoonmakers aanwezig zijn. We beginnen om 8.30 uur met koffie en zijn uiterlijk 12.00 uur klaar, hopelijk mogen wij u dan ook
begroeten.
Kruimeldiensten 2.0: Op 7 april en 7 juli a.s. zijn de volgende kruimeldiensten. Hartstikke leuk om spelenderwijs je kind of kleinkind
te laten beleven in de kerk. Kom dansen, zingen, bidden. Geloven dat doen we samen! Je bent nooit te jong (of te oud) om te
geloven. We beginnen om 16.30 uur met een korte viering in de Van Dedemkerk, waarna we met oud en jong eventjes wat drinken
in het Kruispunt.
Open Kring: Op dinsdag 9 april a.s. hopen de deelnemers aan de Open Kringgesprekken elkaar weer te ontmoeten. De
morgengroep komt bijeen van 9.30 - 11.30 uur. De avondgroep gaat deze dag niet door. Plaats van samenkomst: De Meule.
Yentil: Woensdag 10 april komen we weer als Yentil groep bij elkaar. Alice Bijker zal ons deze avond vertellen over haar werk als
‘spreker bij uitvaarten’. Het belooft een bijzondere avond te worden! We beginnen om 20.00 uur in De Antenne. Ook niet-leden zijn
van harte uitgenodigd deze Yentil avond bij te wonen. Tot dan!

Verjaardag Ellis Hansink: Ellis Hansink verblijft al vele jaren in Raalte onder beschermd wonen. Zij is 11 april jarig en het zou heel
fijn zijn, als zij een kaartje voor haar verjaardag zou krijgen. Het adres is: Ellis Hansink, Monumentenstraat 62, 8102 AM Raalte.
Alvast bedankt namens Nieske Flier (moeder).
Bijbelkring - ds. Karsten van Staveren: Een kring voor iedereen die overdag tijd heeft. Met elkaar willen we openhartig van
gedachten wisselen over wat God ons door een geopende Bijbel heen wil zeggen. Zo willen we van elkaar leren en groeien in onze
levensweg met God. We komen donderdag 11 april voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar in de consistorie van de Van
Dedemkerk om 9.45 uur. Informatie kan worden ingewonnen bij ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of
tel. 612425.
Bijbelkring - ds. Jonathan Zondag: De Bijbelkring van ds. Zondag komt op 11 april voor het laatst dit seizoen bijeen in De Fontein,
aanvang 10.00 uur. Na afloop wordt er een maaltijd genuttigd. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Amerikaanse fuif: Uitnodiging sectie NW 1, 2 en 3 voor de Amerikaanse fuif op vrijdag 12 april om 18.15 uur. Komt allen. Opgave
bij Gerry: 620087; Mieke: 612223; Aartje: 614689; Joke: 615756.
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het meinummer van De Samenspraak is zaterdag 13 april om 17.00 uur. S.v.p. uw kopij
voorzien van uw naam en telefoonnummer, zodat we in geval van vragen contact met u kunnen opnemen. U kunt uw kopij
aanleveren per email via de.samenspraak@gmail.com. De tekst graag in een Word bestand in de bijlage meesturen. U kunt de tekst
ook in beide kerken in de daarvoor bestemde bus (De Antenne) of postvakje (Van Dedemkerk) deponeren. Wilt u in de
onderwerpregel de titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?
Paasactie diaconie 2019: 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. U kunt de namen,
met adres en huisnummer mailen naar: depaasactie@gmail.com. Of u zet deze op een briefje die u kunt deponeren in één van de
collectes op zondag. Dit kan tot uiterlijk zondag 14 april 2019. Tevens zijn we op zoek naar gemeenteleden die de attenties willen
rondbrengen in de gemeente. De attenties staan donderdag 18 april tussen 13.30 tot 16.30 uur en tussen 19.00 tot 20.30 klaar in De
Antenne. Graag bij het ophalen van de attenties gebruik maken van de ingang aan de Prins Bernhardstraat.
Werkgroep 40-dagen boekje: Week 5 - een nieuw begin voor de weeskinderen in Rwanda: 25 jaar geleden werden 1 miljoen
Rwandezen vermoord. Rose Mukankaka overleefde deze genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot
kinderen, die tijdens de genocide wees waren geworden, onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, “geliefd
kind”. Deze organisatie ondersteunt 1500 kinderen, die hun ouders hebben verloren aan HIV/aids en soms ook zelf besmet zijn. In
de kerk is de diaconiecollecte ook voor een nieuw begin van de weeskinderen in Rwanda.
Paasontbijt - zondag 21 april: Terwijl de spechten roffelen op de bomen en de eekhoorns van tak tot tak springen in de Van
Dedemtuin kunt u genieten van een heerlijk uitgebreid paasontbijt wat door gemeenteleden klaar is gemaakt. Het staat om 8.00 uur
klaar in de tuin (bij slecht weer in De Fontein). Een kopje thee of koffie en heerlijke broodjes met beleg en natuurlijk mag het
paaseitje niet ontbreken terwijl u lekker wakker wordt tijdens het genieten van de natuur of een goed ochtendgesprek met
gemeenteleden. De eerste aanmeldingen zijn al binnen, komt u ook? U kunt uw naam vermelden op de intekenlijsten bij de
ingangen van de kerk of de hal van de Antenne en de Fontein. Wij hopen u te ontmoeten, waarna we samen de Paasviering
bijwonen, hierin gaat ds. Karsten van Staveren voor. Van u wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten te dekken. Na
afloop van de dienst staat de koffie voor u klaar en kunnen de kinderen eieren zoeken in de kerktuin. Pasen vieren we toch samen?
Uitnodiging gezinsdienst 2e Paasdag: Op 2e Paasdag, maandag 22 april a.s., organiseert de Kinderkerk weer een gezinsdienst
rondom Pasen! Het belooft een interactieve en creatieve dienst te worden, vooral gericht op de kinderen, waarin we met elkaar
liedjes zingen, het Paasverhaal horen en een aantal workshops gaan volgen. Er is dan ook volop ruimte om met elkaar bezig te zijn
en elkaar te ontmoeten! Wij willen jullie van harte uitnodigen om deze dienst samen met ons te vieren! De dienst zal plaatsvinden in
de Van Dedemkerk en we beginnen om 10.00 uur. Jij komt toch ook?! Tot dan. De kinderkerk.
Paaseieren zoeken: Beste kinderen van de basisschool: Op zondag 21 april gaan we na de Paasdienst eieren zoeken in de Van
Dedemtuin. Komen jullie ook? Voor de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s is er koffie en thee en voor de kinderen ranja. Opgave is
gewenst en kan bij Renate van der Vecht, tel. 06-41649598 of mail: justrenate@hotmail.com. Neem je een tasje of mandje mee voor
de eieren? Tot dan!

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, Raveslootstraat 5, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

