Zondag 24 april 2014
Jubileum: Op woensdag 27 april is het zestig jaar geleden dat Henk en Hennie Vogelzang, Paardelanden 7, 7925 PJ Linde, in het
huwelijksbootje stapten. Zij vieren dit met familie en vrienden op zaterdag 30 april. Een bijzonder jubileum. Van harte gefeliciteerd en
Gods zegen voor de jaren die komen!
Collecteopbrengst 17 april: PKW: € 461,23; K&S/Evangelisatie: € 357,42
Meet en Greet dienst: Vandaag is er om 11.00 uur in de Van Dedemkerk een Meet en Greet dienst met als thema: “De Koning te
rijk”. Er zal een live band spelen, er is Heilige Chaos en kindernevendienst. De koffie staat klaar vanaf 10.30 uur. We heten je van
harte welkom.
Taizéliederen: Maandag 25 april gaan we, o.l.v. van Marjanne Visscher, weer taizéliederen voor de dienst in juni oefenen. We
zingen ze meerstemmig. Heb je zin om mee te zingen? Je bent van harte welkom tussen 19.00 en 20.00 uur in de kerkzaal van De
Antenne.
Belijdenisgroep: Maandag 25 april a.s. hopen we weer bij elkaar te komen in De Antenne, aanvang 19.30 uur.
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 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 Dedemkerk 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
Zuid West: 25 april en wijk Noord West: 26 april.
Herinnering voor de Van Dedem Marke (incl. aanleunwoningen): Als hervormde gemeenteleden zich nog willen opgeven voor
de bijeenkomst over bovenstaand onderwerp dan kunt u zich voor 26 april opgeven bij dhr. J. Smit (kerkelijk werker), Hoofdvaart
34/E, telefoon: 614005.
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.
Koffie-/theedrinken: Op woensdag 27 april a.s. is er geen koffie-/theedrinken in het Kruispunt in verband met Koningsdag.
Verjaarsvisite: Op donderdag 28 april is er vanaf 14.30 uur de jaarlijkse verjaarsvisite voor bewoners van de Van Dedem Marke en
de Tjalk. Iedereen is persoonlijk uitgenodigd. We hopen op een fijne middag.
Geraniumactie Chr. Mannenkoor Asaf: Op donderdag 28 april, vrijdag 29 april en eventueel zaterdag 30 april gaan de leden van
Asaf weer op pad voor de jaarlijkse verkoop van geraniums. De geraniums van topkwaliteit worden verkocht per stuk voor € 2,00, 3
stuks voor € 5,00 en 6 stuks voor € 10,00. Er is keuze in staand en hangers. De planten zijn ook af te halen bij het distributiepunt: fa.
Antuma, Stegerensallee 2, 7701 PL te Dedemsvaart op 28 en 29 april vanaf 10.00 uur tot 20.00 uur en op 30 april van 9.00 uur tot
16.00 uur (indien nog voorradig). Ook hier geldt de regel op=op. De geraniums kunnen ook digitaal worden besteld via
info@mannenkoorasaf.nl.
Gezamenlijk eten: Het gezamenlijk eten is de eerstvolgende keer op vrijdag 29 april a.s. in De Antenne. Hebt u zin om gezellig
samen te eten 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 27 april bij Nellie Hilberink, tel. 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Wij
zien u graag aan tafel!
Voorjaarsmarkt: U komt a.s. zaterdag 30 april toch ook naar de voorjaarsmarkt rondom de Van Dedemkerk? Vanaf 9.00 uur zijn de
hekken open en bent u weer welkom om tot 13.00 uur heerlijk rond te struinen op de markt met vele leuke goederen, etenswaren,
vermaak voor jong en oud en natuurlijk veel ontmoetingen. De opbrengst is dit jaar bestemd voor de stichting wensambulance en
stichting Still (zij maken gratis fotoreportages van o.a. ernstig zieke en overleden jonge kinderen). Denkt u eraan nog even soep en
gehaktballen te bestellen? Dan kunt u de komende dagen en weken ook nog lekker nagenieten. (Formulieren in de hal van de kerk,
uw bestelling via de mail kunt u doorgeven aan Engbert Lubbelinkhof, via engbert.1958@live.nl). Tot zaterdag!
Jongerenreis Kisoroszi: We hebben vorige week onze laatste informatiebijeenkomst gehad over de jongerenreis naar Kisoroszi.
Het is heel fijn om te kunnen vertellen dat wij met een groep van 14 personen onze zustergemeente in Kisoroszi gaan bezoeken. We
verblijven deze week in het Missiehuis en ons staat een wisselend programma van ontmoeting, cultuur, natuur en beweging te

wachten. Onze groep vertrekt op 30 april om 3.00 uur ’s ochtends vanachter de Van Dedemkerk. Als u zin heeft kunt u ons altijd
komen uitzwaaien. We komen op zaterdag 7 mei tussen 18.00 en 20.00 uur weer aan te komen bij De Antenne.
Ds. Bart Breunesse afwezig: Vanwege een conferentie in het kader van de permanente educatie ben ik 28 en 29 april afwezig.
Van 30 april - 7 mei ben ik een weekje vrij. U kunt in voorkomende gevallen een beroep doen op ds. Huiskamp en ds. Van Dijk.
Ds. Karsten Van Staveren afwezig: In verband met de Taizéreis waaraan 28 mensen uit Dedemsvaart e.o. zullen meedoen, zal ds.
Karsten Van Staveren van 1 t/m 8 mei afwezig zijn. Zou u in die tijd pastorale zorg van een predikant nodig hebben kunt u zich
richten tot een van de collega’s.
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.)

