Zondag 20 maart 2016, 6e zondag van de lijdenstijd
Opbrengst gezamenlijke collecten: 9 en 13 maart: PKW € 568,43.
Liturgie Goede Vrijdag in de Van Dedem Kerk. Ps. 141: 1, 2, 6, 8; NLB 558: 6-10; Hebreeën 10: 19-25; NLB 575: 1, 3 ;
Lucas 23: 44-47 ; NLB 433: 3, 5 ; Lied 114: 1, 2, 7, 8 (ELB) ; Lied 602 (Hemelhoog) ; NLB: 381: 2, 5 ; NLB 590.
Liturgische bloemschikking. Op deze zesde zondag van de veertigdagentijd horen we hoe vele voeten zich haasten om
getuige te zijn van Jezus’ intocht in Jerusalem. Feest en verdriet mengen zich. Tussen de stenen van de stad glinsteren de
tranen.
Wijk Zuid-Oost. Vanmiddag, 20 maart, om 15.00 uur eieren zoeken bij de Kotermeer (bij de uitkijktoren en het speeltuintje).
Opa’s en oma’s, vaders en moeders, mogen allemaal komen. We eindigen op tijd voor de ‘Kruimeldienst’.
Stille Week. De afgelopen weken hebben we met een werkgroep van beide kerken de Stille Week voorbereid. Het centrale
thema is ‘Beelden’. We werken dat uit in drie vespers (ma, di, woe), Witte Donderdag met avondmaal, Goede Vrijdag als
gedachtenisviering en Stille Zaterdag met doopgedachtenis. Alle vieringen zijn in de Antenne, hebben als voorganger
ds. J. van Dijk en beginnen steeds om 19.30 uur. Er zijn aansprekende lezingen en prachtige liederen, die zijn opgenomen in
een overzichtelijk boekje. De beamerschermen worden niet gebruikt. U bent van harte welkom.
SOOS. Dinsdagmiddag 22 maart is er geen SOOS i.v.m. een uitvaartdienst.
Basiscatechese. Hallo jongens en meiden van groep 7&8. Vandaag, zondag 20 maart, is er Basiscatechese in de Antenne.
In het zaaltje boven, dus de trap op! We beginnen net als de eerste dienst om 9:30 uur en zijn aan het eind van de dienst met
de zegen weer in de kerk. Dit is de laatste keer in dit seizoen voor groep 7. De volgende keren basiscatechese is alleen
voor groep 8. Zij gaan dan samen de Overstap dienst voorbereiden. Zit je al in de kerk en lees je dit, dan mag je meteen naar
boven komen. Groetjes Bernadien en Jolanda. Voor info: alicevisscher@kpnmail.nl of 617339.
Campagne Kerk in Actie 2016. “Zet een stap naar de ander” (week 6). “Ik ga” zei de landbouwgroep van de
Presbyteriaanse kerk van Ghana. En ze zetten een stap naar vrouwen die door de toenemende droogte in Noord-Ghana
nauwelijks meer genoeg te eten hebben voor hun gezin. De kerk leert hen moderne technieken, zodat ze hun producten (van
kariténoten) op de markt kunnen brengen. Een paar stappen zijn genoeg om deze vrouwen aan een beter inkomen te helpen.
Door geld in het spaardoosje thuis van Kerk in Actie te doen steunt u dit project. Volgende week zondag (1e Paasdag) kunt u
deze doosjes weer inleveren..
Paaskaarsen. In De Antenne in de kleine hal, bij de kaartenstandaard, vindt u weer een uitgebreide collectie paaskaarten.
Dringende Oproep. Voor het verjaardagfonds (GK) zijn wij dringend op zoek naar bezorgers. Eén route is reeds vacant en de
volgende raakt eind april vacant. Verder hebben een aantal bezorgers, waarvan sommigen al meer dan 50 jaar voor het
verjaardagfonds actief zijn, waarvoor hulde, aangegeven op korte termijn te willen stoppen. Een eerdere oproep heeft het
teleurstellende aantal van nul reacties opgeleverd. Moeten wij er dan maar helemaal mee stoppen? De taak van de bezorger
is om op de verjaardag een kaartje in de bus te doen bij de jarige en na verloop van tijd bij de jarigen langs gaan om de
envelopjes weer op te halen. Gewoon even naar buiten en werken in Gods Schepping. Al het materiaal wordt bij de bezorgers
aan huis gebracht en de envelopjes worden dan weer meegenomen. Concreet zoeken wij bezorgers voor: 1. Omgeving
Aalscholver/Roerdomp, 2. Omgeving Mien Ruyslaan/Zaaimansakker, 3. Omgeving Meerkoet, 4. Omgeving Eiberweg/
Reigerweg, 5. Omgeving Buizerdweg/Havikstraat/Grutto (de laatste twee betreft alleen het ophalen van de zakjes, het
wegbrengen wordt door iemand anders gedaan). Reacties graag naar Bert van Faassen, tel 616166 of e-mail naar
bert.vfaassen@home.nl
Van Dedemmarke. Goede vrijdag, 25 maart om 10.00 uur, wordt een ‘Avondmaalsviering’ gehouden in De Meent.
Voorganger is Ds. M. Oostenbrink. Zaterdag, 26 maart om 19.00 uur, wordt de ‘Paasviering’ in De Meent gehouden.
Voorganger is Drs. A. ten Brinke en het VDM-vrijwilligerskoor hoopt haar medewerking te verlenen.
Stille Zaterdag. Tijdens de viering op Stille Zaterdag, 26 maart a.s., zullen de namen van alle dopelingen, die in onze beide
kerken het afgelopen jaar zijn gedoopt, worden genoemd. De desbetreffende ouderparen hebben een uitnodiging ontvangen
om ook bij deze viering aanwezig te zijn.
Meet & Greet Kisoroszi (gewijzigde locatie). Van 30 april tot 7 mei willen we met een groep jongeren een bezoek brengen
aan onze zustergemeente in Hongarije. Bedoeling is er een uitdagende, boeiende week van te maken met verrassende
ontmoetingen. Inmiddels hebben 6 jongeren interesse getoond, maar er kunnen nog meer! Op woensdag 23 maart om 19.30
uur is er in de Baron, Julianastraat 54 (aan de leestafel in de hal) een informatiebijeenkomst. Je hoort wat je mag verwachten

en je kunt vragen stellen aan Timea Száres; zij woont in Kisoroszi en is rond Pasen een week in Dedemsvaart. We gaan dus
meteen ons Hongaars oefenen. We zijn bereikbaar via email: werkgroephongarije@planet.nl of tel. 06-38890013.
Dopen. Op 3 april, in de morgendienst in de Van Dedem Kerk, hopen we weer te mogen dopen. Als er ouderparen zijn die
ook willen laten dopen, willen die contact opnemen met Ds. Gerrit Huiskamp.
Paasactie diaconie 2016. 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.
In de hal van beide kerken staat een doos met daarop "Paasactie". Hierin kunt u een naam met adres en huisnummer
deponeren. U kunt ook mailen naar: depaasactie@gmail.com. Tevens zijn we op zoek naar gemeenteleden, die de attentie
willen rondbrengen in de gemeente. De attenties staan donderdag 24 maart van 13.30-16.30 uur en van 19.00-20.30 uur
klaar in De Antenne. Graag bij het ophalen van de attenties gebruik maken van de ingang aan de Prins Bernhardstraat.
De voorbereidingsgroep paasactie 2016.
Kruimeldienst 2.0. Geloven dat doen we samen! Zou je het leuk vinden om met je (klein)kind van ongeveer 0 tot 6, een keer
samen een halfuurtje bezig te zijn met het luisteren naar de verhalen van God, kinderliederen te zingen en samen te bidden
dan kan dat. Zondag 20 maart komen we weer bij om te luisteren naar het verhaal van de verloren zonen. We beginnen om
16.30 uur in de van Dedemkerk, daarna is er voor jong en oud wat te drinken in het kruispunt.
Paasontbijt. Pasen is het grootste feest van de kerk. Elk jaar vieren we dat met elkaar. We doen dat door vespers,
nachtwakes, witte donderdag en goede vrijdag vieringen. Maar naast dat alles willen we ook dit jaar elkaar de kans geven om
te ontmoeten tijdens het paasontbijt. Het zal om 8.00 uur gehouden worden in de Antenne. De kinderen mogen paaseieren
zoeken. Neem gerust ook je buren mee. Opgave voor 23 maart bij ds. Karsten van Staveren, email dskvanstaveren@pkndedemsvaart.nl of tel. 612425.
Voorjaarsmarkt. Zaterdag 30 april is er weer de jaarlijkse voorjaarsmarkt achter de Van Dedemkerk. Er is weer van alles te
zien, te koop en natuurlijk ook veel te beleven voor jong en oud. De hamburgers, de knieperties en de lekkere soep van de
Hongarije groep staat voor je klaar. Kortom: kom tussen 9.00 uur en 13.00 uur voor een paar uurtjes gezelligheid.
Nieuwe bankrekeningnummers. Taakgroep Kerk & Samenleving deelt mee, dat er bankrekeningnummers gewijzigd zijn per
1 januari 2016. Hierbij het verzoek de oude rekeningnummers van het internetbankieren uit uw adresboek te verwijderen.
Prot. Zending D'vaart: NL17FVLB0226122425 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. Zending
Evangelisatie: NL73FVLB0226122387 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. inzake Evangelisatie
Diaconie: NL70FVLB0226122344 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w.
Hongarije Werkgroep: Omroep Max heeft tijdens het inpakken van de Kerstpakketten opnames gemaakt. Deze opnames
zijn te zien op 2e Paasdag (28 maart) om 15.25 uur op NPO2. Het programma heet: “Max maakt mogelijk.”
Wekelijkse nieuwsbrief digitaal te ontvangen. U kunt de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen en dan komt deze al op
donderdagavond in uw mailbox. U kunt zich aanmelden via e-mail: pkn.nieuwsbrief@gmail.com. Taakgroep Beheer.
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.)

