Van Dedemkerk

14 april 2019
Palmpasen

9.30 uur: ds. J. Zondag

De Antenne

9.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

Liturgie: Lied 118: 8 en 9; ELB 460; lied 435: 1, 2 en 3; lied
552: 1, 2 en 3; Lied 556: 1, 3 en 5.
Schriftlezing: Zacharia 9: 9-10; Lucas 19: 37-48
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Zending
19.00 uur - de Fontein: ds. K. van Staveren

19.00 uur: Dienst in De Fontein

Liturgie: NL 552 (Dit is een dag van zingen), NLB 438 (God
lof! Nu is gekomen), NLB 557 (Naam van Jezus die ten dode),
NLB 559 (Gij die ver voor ons uit); NLB 562 (Ik wil mij gaan
vertroosten); NLB 550 (Verheug u, gij dochter van Sion).
Schriftlezing: Lucas 19: 28-40; Filipenzen 2: 5-11
Thema: Herstelwerkzaamheden zijn begonnen
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Zending
Kerkdiensten Stille Week:
Maandag 15 april - Van Dedemkerk - 19.30 uur: ds. K. van Staveren, m.m.v. Cantorij
Dinsdag 16 april - Immanuelkerk - 19.30 uur: ds. W. Moolhuizen
Woensdag 17 april - Van Dedemkerk - 19.30 uur: ds. K. van Staveren, m.m.v. Cantorij
Donderdag 18 april - Van Dedemkerk - 19.30 uur: ds. J. Zondag - Dienst van Schrift en Tafel
Vrijdag 19 april - van Dedemkerk - 19.30 uur: ds. J. Zondag - m.m.v. Cantorij
Zaterdag 20 april - van Dedemkerk - 19.30 uur: ds. J. Zondag
Van Dedem Marke: Goede Vrijdag, 19 april, om 10.00 uur wordt er een “Avondmaalsviering” gehouden, in De Haven.
Voorganger is ds. A. ten Brinke.
Zaterdag 20 april om 19.00 uur wordt de Paasviering gehouden in De Meent. Voorganger is ds. A. ten Brinke.
Het VDM-vrijwilligerskoor hoopt haar medewerking te verlenen.
Kindercollecte: 2e kwartaal - Kinderen bevrijden uit de slavernij in de visserij - Ghana
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
Week 6: Een nieuw begin voor jongeren in Nederlandse kerken.
Jongeren doorleven het Paasverhaal. Veel christelijke jongeren hebben het Paasverhaal al vaak gehoord. Komt de
boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP (Jong Protestant), ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke
jongeren: de Paas Challenge. In dit spel met ‘Wie is de Mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid
van een hoofdpersoon uit het Paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en
troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen.
De eerst editie was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee.
Wilt u de spaardoosjes op Paaszondag meenemen naar de kerk?
Vandaag is de diaconiecollecte ook bestemd voor een nieuw begin voor jongeren in Nederlandse Kerken. Met de opbrengst
van deze collecte steunt u JOP, zodat zij rond Pasen jongeren met dit uitdagende spel bij de kerk kan (blijven) betrekken.
Helpt u mee? Hartelijk dank.
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.
Voorjaarsmarkt: Op zaterdag 11 mei is de jaarlijkse voorjaarsmarkt weer rondom de Van Dedemkerk. Wij als AC hebben zoals
altijd onze eigen bekende kramen er staan: koffie/thee hoek, knieperties, bloemen, aardbeien, boeken en hamburgers. Ook u kunt er
gaan staan met een kraam om uw eigen spullen te verkopen zoals: eigen gemaakte creaties, overtollige spullen, overtollige huisraad
enz. Kinderen kunnen ook hun speelgoed verkopen op een kraam of kleedje. Er worden geen spullen meer door ons ingenomen. Er
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de Cliniclowns en voor de optimalisatie van de geluidsinstallatie in De Fontein. Voor de
kinderen is er een springkussen en andere activiteiten. Voor opgave voor een kraam of meer info, bel: Gert Menzo, tel. 613676 of
Jaap van Laar, tel. 614583. Voor inname van boeken, bel: Jan Vogelzang, tel. 615348.
Commissie Kerk en Israël organiseert op woensdag 24 april 2019 een interessante avond over de Stichting Yachad. Yachad is
Hebreeuws voor ‘samen’; Joden en Christenen samen opgenomen in Gods heilsplan voor de wereld. Jezus kwam voort uit het
Joodse volk, dat daarmee ook een bijzondere plaats inneemt in Gods heilsplan. Onze spreker Asaf Pelled is in Israël geboren en
vertelt over zijn werk met het Joodse volk in Amsterdam en Europa. Woensdag 24 april in De Fontein, van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Meer info: Gerbrig Arends, tel. 06 53 87 28 70. U/Jij bent van harte welkom!

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.)

