Van Dedemkerk

23 april 2017

9.30 uur: ds. J. van Dijk

De Antenne

Dienst in de Van Dedemkerk

Liturgie: Ps. 81: 1 en 9; EL 362: 1, 3 en 5; NLB 648: 1, 2 en
3; Ps. 119: 5 en 1; Lied van het Licht; NLB 637: 1 en 4; NLB
657: 1 en 4; EL 377: 1, 2 en 3; NLB 654: 1, 4 en 6
Schriftlezing Johannes 20: 19-29 en 1 Petrus 1: 3-9
Thema: Niet te geloven!
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Diaconie
19.00 uur: ds. J. van Dijk – Zangdienst
m.m.v. Chr. Mannenkoor Asaf

Dienst in de Van Dedemkerk

Liturgie: ELB 124: 1,2 en 3; ELB 223: 1,2 en 4; NLB 718;
LvdK 474:1, 2 en 3 Schriftlezing: Matteüs 13: 3-9
Thema: ‘Kiemkracht’
Collecten: In de dienst: werkgroep Opendeur en Zangdiensten
Bij de uitgang: K&S
Kindercollecte: Rolstoelbus voor Dappere Daan
Collecteopbrengst 9-4: PKW: € 387,35
Collecteopbrengst 16-4/17-4: PKW: € 726,61; K&S/Diaconie: € 611,54
Collecteopbrengst Stille Week: € 550,72
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.
Zangdienst: Vanavond is er om 19.00 uur in de van Dedemkerk een zangdienst. Voorganger is ds. J. van Dijk en het Chr.
Mannenkoor Asaf o.l.v. Peter Bos zal medewerking verlenen. Ronald IJmker begeleidt op het orgel koor- en samenzang. Het
thema van de dienst is: ‘Kiemkracht’. U bent van harte welkom!
Spaardoosjes “Sterk en dapper”: Als u nog een spaardoosje thuis heeft staan en dit wilt inleveren kan dat ook vandaag
nog. U kunt het afgeven in de hal van de kerk. En als dat niet lukt mag u het doosje tot en met dinsdagavond 25 april ook
komen brengen bij Diny Petter, de Aak 63, tel. 614758. Wij danken u bij voorbaat. De zendingscommissie.
Vandaar: Het zendingsblad ligt vanaf heden weer klaar om verspreid te worden. Voor alle bezorgers van Vandaar de vraag of
u weer de aantallen uit de Antenne zou willen ophalen en deze willen brengen bij de u bekende adressen? Alvast bedankt.
Voor info kunt u terecht bij Diny Petter, de Aak 63, tel. 614758. Ook kunt u mailen naar dinypetter@home.nl.
Gezamenlijk eten: Op vrijdag 28 april a.s. staat er in de Antenne weer een heerlijke maaltijd klaar. Hebt u zin om gezellig aan
te schuiven, dan bent u vanaf 17.45 uur van harte welkom. Om 18.00 uur beginnen we met de maaltijd. Als u zich nog wilt
opgeven, dan kan dat tot woensdag 26 april bij Nellie Hilberink, tel. 64844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon.
Wij begroeten u graag aan tafel!
Kruimeldienst voor ouderen: De van Dedemkerk is in de afgelopen maanden flink onder handen genomen. Daarom zouden
we alle ouderen die geen volledige dienst meer kunnen meemaken (zoals sommige bewoners van de Van Dedemmarke), de
mogelijkheid willen bieden om de kerk een keer weer van binnen te zien. We zullen op 30 april om 15.00 uur samen een half
uurtje luisteren naar het Van Dedemmarke-koor, wat vertrouwde liederen zingt en bidden. Daarna is er de gelegenheid om
met elkaar koffie te drinken. Met andere woorden: we organiseren een kruimeldienst voor ouderen. Voor vervoer van en naar
de kerk wordt gezorgd. U kunt zich opgeven bij Jan Vogelzang of ds. Karsten van Staveren.
Taizé: Vanaf mei zullen we de 1e dinsdagavond van de maand de liederen oefenen voor de vieringen. We zingen dinsdag 2
mei van 18.45 - 19.45 uur in de Antenne. Heb je zin om mee te zingen, dan ben je van harte welkom!

Kerk & Israel: Woensdagavond 3 mei, om 20.00 uur in de Fontein, zal de heer Aryel Tsion uit Be’er Sheva (Israël) komen
spreken over de geschiedenis en de actuele situatie van de 10 noordelijke stammen van Israël. De Bijbelse staat Israël is
onder de zoon van koning Salomo in tweeën gedeeld, nl. het 10-stammenrijk Israël en het 2-stammenrijk Juda. Deze
Judeeërs zijn de voorouders van het Joodse volk dat wij vandaag kennen. Aryel Tsion is zelf Joods en hij woont in de Negev
woestijn in Israël. Hij werkt bij Beit Moriah, een grote non-profit die zich er op toelegt de levensstandaard in
achterstandswijken in die stad te verbeteren.
Voorjaarsmarkt: Zaterdag 6 mei hopen wij op mooi weer en we hopen veel mensen te zien op onze voorjaarsmarkt. De
opbrengst is bestemd om bij te dragen voor de aanschaf van een rolstoelbusje voor Daan Jansen.
Afwezigheid ds. Karsten van Staveren: Van 22 april tot en met 29 april zal ds. Karsten van Staveren niet beschikbaar zijn
voor het werk van de kerk, In het geval dat u dringend iemand moet spreken kunt u zich wenden tot ds. J. van Dijk.
Afwezigheid ds. Huiskamp: Van 22 april tot en met 30 april zal ds. Huiskamp afwezig zijn i.v.m. de reis naar Kirsoroszi met
de werkgroep Hongarije. Mocht er bijstand in het pastoraat gewenst zijn, kunt u contact opnemen met ds. J. van Dijk.

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.)

