Van Dedemkerk

9 april 2017
Palmzondag

9.30 uur: ds. J. Van Dijk - Heilige Doop

De Antenne

Dienst in de Van Dedemkerk

Liturgie: Ps. 24: 4 en 5; NLB 287: 1, 2 en 5; EL 278; Dooplied
1 en 4; Lied van het Licht; NLB 552: 2 en 3; NLB 312: 2, 3 en
4; NLB 416: 1, 2 en 4. Schriftlezing: Marcus 11: 1-10
Thema: Ezelsoren

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA/Totaal
19.00 uur - De Fontein: ds. J.D. Th. Wassenaar, Hellendoorn

Dienst in De Fontein

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA/Totaal
Kindercollecte: ?
Extra kerkdiensten:
Maandag 10 april, 19.30 uur: Vesper in de Van Dedemkerk, voorganger: mevr. I. van der Logt
Dinsdag 11 april, 19.30 uur: Vesper in de Immanuëlkerk, voorganger: ds. W. Moolhuizen
Woensdag 12 april, 19.30 uur: Vesper in de Van Dedemkerk, voorganger: ds. K. van Staveren
Donderdag 13 april, Witte Donderdag, 19.30 uur: Dienst van Schrift en Tafel, zittend, voorganger: ds. G.B. Huiskamp
Vrijdag 14 april, Goede Vrijdag, 19.30 uur: voorganger ds. G.B. Huiskamp
Zaterdag 15 april, Stille Zaterdag, 19.30 uur: voorganger ds. G.B. Huiskamp
Van Dedem Marke:
Op vrijdag 14 april wordt om 10.00 uur in “het Baken” de avondmaalsviering gehouden. Voorganger is ds. J. van Dijk. Op
zaterdag 15 april om 19.00 uur staat de weeksluiting in de Meent in het teken van Pasen. Voorganger is ds. A. ten Brinke en
het VDM-vrijwilligerskoor hoopt haar medewerking te verlenen.
Heilige Doop: Vanmorgen hopen we de Heilige Doop te bedienen aan Samuel Leon Kosse, Langewijk 27, Anouk Zoer, De
Widtstraat 18 en Noud Marcel Jansen, Molstraat 28.
Collecteopbrengst 2-4: K&S/Werelddiaconaat: € 433,31; PKW: € 509,15
PKW 26-3: € 632,54
De opbrengst van de kindercollecte voor Mavuvu is in het eerste kwartaal: € 413,68
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het meinummer van De Samenspraak is zaterdag 15 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?
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.
Zondag 9 april – Kerk in Actie collecte: Steun mensen met een handicap in Myanmar: In Myanmar behoren mensen met
een handicap vaak tot de allerarmsten en zij hebben nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission
International - Myanmar (TLMI-M) is een partnerorganisatie van Kerk in Actie die zich inzet om de toegang tot onderwijs,
werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren. Dit doet zij bijvoorbeeld door het
geven van vaktrainingen, het verstrekken van microkredieten en het motiveren van bedrijven om gehandicapten in dienst te
nemen. Voor 31 euro ontvangt één gehandicapte of de ouders van een gehandicapt kind een klein startkapitaal om een eigen
bedrijf te starten. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Zangmiddag met het Chr. Mannenkoor Asaf en het Leger des Heilskoor: Vanmiddag wordt er een zangmiddag gehouden
waaraan medewerking wordt verleend door het Nationaal gemengd zangkoor met begeleidingsgroep van het Leger des Heils,
de Amsterdam Staff Songsters dat onder leiding staat van Roel van Kesteren en het Chr. Mannenkoor Asaf onder leiding van

dirigent Peter Bos met orgelbegeleiding van Ronald IJmker. De Amsterdam Staff Songsters is het toonaangevende koor van
het Leger des Heils, het is samengesteld uit heilsoldaten uit heel Nederland. Het repertoire van het koor is zeer afwisselend
van moderne gospel tot klassieke koormuziek, maar altijd met de terugkerende boodschap dat God ieder mens lief heeft en
dat wie in Hem gelooft het eeuwige leven ontvangt. Eén keer per maand trekt het koor en de band een weekend het land in
om naast concerten ook optredens te verzorgen in tehuizen, opvangcentra, gevangenissen etc. Het koor heeft een muzikale
begeleidingsgroep bestaande uit piano, bas en drums. De algemene leider is majoor Caroline Roos. Het koor heeft net als het
mannenkoor verschillende cd’s opgenomen. Naast de reguliere optredens zijn de Amsterdam Staff Songsters ook regelmatig
te zien en te beluisteren op de Nederlandse televisie en radio.
Paasactie diaconie 2017: De diaconie wil rond de paasdagen gemeenteleden die een moeilijk jaar achter de rug hebben of
er nog middenin 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, 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 en 16.30 uur en tussen 19.00 en 20.30 uur klaar in
De Antenne. De voorbereidingsgroep Paasactie 2017.
Openbare belijdenis van het geloof: Op 1e 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
persoonlijke leven en in onze kerkgemeenschap. We hopen op een feestelijke dienst waaraan naast organist Hooikammer
ook Max van Dijk en Carlijn Rutgers zullen meewerken op trompet. Vanaf ongeveer 9.20 uur zingen we al Paasliederen.
Campagne Kerk in Actie 2017 - “Sterk en Dapper”: Een verzoek aan iedereen die een spaardoosje thuis heeft, dit te willen
inleveren op 1e Paasdag, 16 april a.s. Er zullen mensen via de zendingscommissie in de hal van de kerk staan om de doosjes
in te zamelen. Wij danken u bij voorbaat! De zendingscommissie.
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 bij ds. Karsten van Staveren (dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl / 0523612425/ of via Facebook)
Familie Paasfeest - 2e Paasdag: Pasen moet je doen! Op 2e 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.
2e Paasdag: Paasfeest ook voor jou! Vier je mee?: Zondag 17 april vanaf 9.30 uur tot ca. 10.30 uur in de Van Dedemkerk.
We gaan natuurlijk niet alles verklappen wat we gaan doen, maar we hebben hele leuke workshops o.a. eieren verven en
paastuintjes maken. Welkom op de Paasviering. Groeten van de leiding kindernevendienst.
Voorjaarsmarkt: Ook zo druk met de voorjaarsschoonmaak op deze mooie lente dagen? Nog te verkopen artikelen die u
graag kwijt wilt kunt u tijdens de inleverdagen op vrijdag 21 april van 19.00 - 21.00 uur en zaterdag 22 april van 9.00 - 12.00
uur inleveren bij het Kruispunt.
Voorjaarsmarkt - Soep en ballen: Denkt u er aan uw bestelformulier voor de soep en de gehaktballen weer in te leveren?
(bussen in de hal van de kerk). U kunt uw bestelling ophalen tijdens de voorjaarsmarkt op 6 mei. Als u zelf niet kunt komen op
die dag, dan leveren wij uw bestelling graag thuis af. De opbrengst van deze verkoop is voor de werkgroep Hongarije.

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.)

