Van Dedemkerk

21 april 2019
Eerste Paasdag

9.30 uur: ds. K. van Staveren

De Antenne

9.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

Liturgie: NLB 632 (Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt):
NLB 637 (O vlam van Pasen); ELB 137 (Omdat hij leeft); HH
171 (Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft); Ps. 146c: 1, 3
en 7 (Alles wat adem heeft, love de Here); NLB 624 (Christus
onze Heer verrees); NLB 634 (U zij de Glorie)
Schriftlezing: Lucas 24: 1-12
Thema: “Zoeken op de juiste plek”

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Zending
19.00 uur - de Fontein: ds. J. Zondag

19.00 uur: Dienst in De Fontein

Liturgie: Lied 150; Lied 642: 1, 7 en 8; Lied 654: 1, 2, 3 en 4:
Lied 340b; Lied 645: 1, 2, 5 en 6
Schriftlezing: Hebreeën 2

Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: Zending
Maandag 22 april - Tweede Paasdag: 10.00 uur - ds. K. van Staveren
Collecte: in de dienst: PKW; bij de uitgang: Diaconie
Kindercollecte: 2e kwartaal - Kinderen bevrijden uit de slavernij in de visserij - Ghana
Collecteopbrengsten: 7-4: PKW: € 492,07 en K&S: € 405,15. 14-4: PKW: € 386,70 en K&S: € 343,30.
Week 7: De laatste week van de 40-dagentijd. Een nieuw begin voor de kerk in Pakistan: De christenen in Pakistan
behoren tot een minderheid en horen bij de armsten van het land. Veel van hen hebben weinig kennis over het christelijk
geloof. Kerk in Actie bouwt, samen met lokale kerken, aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en
voorgangers kunnen cursussen en trainingen volgen. En jaarlijks volgen 6000 tieners een jongerentraining. Zij zijn de
toekomst van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. In de kerk is de diaconiecollecte ook voor een
nieuw begin van de kerk in Pakistan. Wilt u het spaardoosje meenemen naar de kerk? Bij de ingang van de kerk staan we
zowel op Eerste Paasdag, als ook op Tweede Paasdag om ze in ontvangst te nemen. Mocht u het vergeten zijn, dan mag u
het spaardoosje later in de week ook afgeven aan de koster.
Open Kring: De laatste bijeenkomst van de deelnemers aan de Open Kringgesprekken van dit seizoen zal zijn op dinsdag 23
april a.s. in De Meule. De morgengroep komt bij elkaar van 9.30 - 11.30 uur en de avondgroep van 19.30 - 21.30 uur.
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!
55+: Op donderdag 25 april komt mevrouw Houwing uit Gieten ons dia’s laten zien van het Koningshuis. Wij beginnen de
middag in De Antenne om 14.00 uur. Mocht u graag gehaald willen worden, bel dan tussen 12.00 - 13.00 uur met Tjerkje van
der Meulen, tel. 613643.
Taizéreis: In de nacht van 28 april vertrekt om 04.00 uur een groep jongeren uit Dedemsvaart naar Taizé. Wilt u hen
uitzwaaien en een goede reis wensen dan bent u om 04.00 uur welkom in De Antenne, vanwaar zij vertrekken.
Taizéliederen zingen: I.v.m. de meivakantie vindt het Taizéliederen zingen plaats op dinsdag 7 mei van 18.45 - 19.45 uur in
de kerkzaal van De Antenne. Heb je een lied dat je graag zingt, geef dit dan alvast door via taizédedemsvaart@gmail.com.
Een ieder is van harte welkom.

Opendeurdienst: “Eerst zien, dan geloven?”. Dat is het thema van de Opendeurdienst van zondag 28 april in de Van
Dedemkerk. Thomas (on)geloof is menselijk. Het schiet, net als die van ons, vaak tekort. We willen graag bewijs. Wat doe
jij/doet u met twijfel? Krijgt het de overhand, blijf je er in hangen, trek je anderen mee of ga je er mee naar God? Voorganger
in deze dienst is ds. B.J. Heusinkveld uit Daarle. Muzikale medewerking zal worden verleend door het interkerkelijk
gospelkoor “Nooit alleen” uit Gramsbergen en het orgel zal worden bespeeld door H. Niezink. Vanaf 18.50 uur worden er
enkele bekende liederen gezongen. We zien u/jullie graag!
Oproep voorjaarsschoonmaak De Antenne voor de volgende dagen: Maandagmorgen 6 mei van 9.00 - 12.00 uur;
dinsdagmorgen 7 mei van 9.00 - 12.00 uur en op donderdagmorgen 9 mei van 9.00 - 12.00 uur. Mensen kunnen zich
opgeven in de keuken van De Antenne waar een lijst ligt of bij Bert ten Brinke, kosters.antenne@gmail.com.

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.)

