Zondag 10 april 2016
Jubilea: Op 3 april jl. was het 45 jaar geleden dat het huwelijk werd ingezegend van Simon en Lies Drost-Oostenbrink,
Zestiende Wijk 22. We danken God voor Zijn trouwe zorg en zegen.
Op 14 april a.s. zijn Jaap en Gé Batterink-Nijwening, Mozartstraat 8, 50 jaar getrouwd. We wensen hen met de kinderen en
kleinkinderen een fijne dag om dit bijzondere feit te vieren.
Collecteopbrengst 3 april: PKW: € 531,09; K&S/Diaconie: € 486,57.
Van Dedem Marke: De weeksluiting van zaterdag 16 april, aanvang 19.00 uur, staat in het teken van “herdenken”. Bewoners
die in de 2e helft van 2015 zijn overleden worden dan herdacht. Voorganger is drs. A. ten Brinke. Het VDM-vrijwilligerskoor
hoopt haar medewerking te verlenen.
Campagne Kerk in Actie 2016: “Zet een stap naar de ander”. De opbrengst van de 40dagentijd spaardoosjes is € 846,66.
Een mooi bedrag, dat wij naar de projecten van de 40dagentijd, naar Kerk in Actie kunnen overmaken. Hartelijk dank!
Meet & Greet Kisoroszi: de laatste kans! Na afloop van de Anders Kerken dienst is er in zaal De Meule een laatste
informatiebijeenkomst over de reis naar Hongarije van 30 april t/m 7 mei. We gaan zoals het nu lijkt met 9 mensen waaronder
5 meiden van ongeveer 14 jaar. Wij zijn in ieder geval op zoek naar een paar jonge stoere kerels (14-17 jaar) die mee willen
(er heeft zich al eentje aangemeld) maar ook jonge dames en anderen die mee willen zijn van harte welkom. Dit is echt de
laatste kans om je nog aan te melden dus laat die kans niet verloren gaan. De bijeenkomst duurt max. 45-60 minuten.
Bijbelkring ds. Karsten van Staveren: Een jaar lang hebben wij mensen zoals wij uit de Bijbel ontmoet. Nu mogen we dit
seizoen met elkaar afsluiten om 11.00 uur in het Kruispunt op 14 april. Het is mooi om te merken dat God ons verrijkt doordat
wij tijd voor elkaar en Hem vrijmaken.
Onder schooltijd: Woensdag 13 april om 10.00 uur o.l.v. ds. J. van Dijk, bij Aly Bontius, Smetanahof 1.
Bijbelkring ds. J. van Dijk: Het afgelopen seizoen hebben we het boek Prediker gelezen. We hebben heel goed onthouden
dat we het leven moeten genieten. Daarom sluiten we donderdag 14 april van 10.00 - 13.00 uur af in De Fontein met eten,
drinken en gezelligheid.
Voorjaarsmarkt 30 april: De inleverdata voor goederen zijn vrijdag 15 april van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 16 april van
9.00 tot 12.00 uur. Voor het eventueel ophalen van goederen kunt u bellen naar Willem Zwiers, tel. 612403 of Jan Vogelzang,
tel. 615348.
Wijk Noord Oost: De secties 1, 2 en 3 gaan op vrijdag 15 april gezamenlijk eten in De Antenne. U kunt zich nog opgeven bij
Leny Nijboer, tel. 616051 of per mail lenynijboer@gmail.com. Bent u ook in de gelegenheid om voor 6 personen een
hoofdgerecht of nagerecht te maken, dan stellen we dat erg op prijs. Lukt dat niet dan wordt er een vrijwillige bijdrage
gevraagd.
Wijk Zuid Oost: Dinsdag 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.
Kerk & Israel: Op de laatste lezing van het seizoen, hebben we twee sprekers. Mevrouw Harriët Tamminga-Hebels zal ons
vertellen over het werk van de Stichting Boete en Verzoening, die als doel heeft om mensen die terecht verwijten hebben
tegen Nederlandse christenen, te verzoenen door deze fouten met woord en daad te erkennen. Tweede spreker is 'holocaustoverlevende' de heer Eli de Leeuwe. U bent welkom in De Fontein, Hoofdvaart 7, Dedemsvaart op 19 april om 19.30 uur.
Commissie Kerk en Israel, Gerbrig Arends en Gerrit Jan Vrieling.
Van Dedem gemeenteavonden: In de maand april worden er een aantal gemeenteavonden rond de wijken georganiseerd
voor de leden van de Van Dedemkerk. Op deze gemeenteavonden gaan we praten over het zegenen van relaties anders dan
die tussen man en vrouw. Dit is een lastig onderwerp binnen de gemeente waarover de kerkenraad een beslissing mag
nemen. Graag willen we u uitnodigen om hier met ons over van mening te wisselen. Hiervoor zijn/worden persoonlijke
uitnodigingen verstuurd. Opgave is verplicht. U kunt uw opgave mailen of inleveren in de paarse doos achter in de Van
Dedemkerk of Fontein. Nadat u zich opgegeven heeft ontvangt u een boekwerkje over dit onderwerp. Mocht u lid zijn van de
Van Dedem en (nog) geen uitnodiging gekregen hebben dan kunt u zich via de mail opgeven voor de avond van uw eigen
wijk, via scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl. Wijk Noord Oost: 18 april, wijk Zuid Oost: 21 april, wijk Zuid West:
25 april en wijk Noord West: 26 april.
Gemeenteavond De Antenne-dooppraktijk: (zie ook pagina 10 en 11 van De Samenspraak). De Kerkenraad vindt uw
mening over het ‘voorstel voor een nieuwe dooppraktijk’ belangrijk en vraagt u daarom uw vragen, aanvullingen of instemming

door te geven aan Evelien Schreiber, scriba.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl of tel. 615553. Ook op de gemeenteavond is er
ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van gedachten. Alle gereformeerde leden van de Protestantse
Gemeente Dedemsvaart i.w. zijn uitgenodigd op dinsdag 26 april om 20.00 in De Antenne.
Gehaktballen en soep: Op de voorjaarsmarkt van 30 april staat de Hongarije Werkgroep met een kraampje op de markt. Net
zo als vorig jaar kunt u via een bestelformulier en de mail soep en gehaktballen bestellen. Het geld wat we hiermee verdienen
komt ten goede aan onze werkgroep. Achter in de kerk liggen de bestelformulieren klaar. Om teleurstelling te voorkomen is
het zeer aan te raden om van tevoren een bestelling door te geven. Uw bestelling via de mail kunt u doorgeven aan Engbert
Lubbelinkhof, via engbert.1958@live.nl.
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.)

