Zondag 27 maart 2016, Pasen
Opbrengst gezamenlijke collecten: 20 maart: PKW € 494,70 .
Campagne Kerk in Actie 2016. “Zet een stap naar de ander” (Pasen). Fijn dat u de projecten hebt gesteund en hebt mee
gespaard in het spaardoosje. Daarvoor onze dank. Uw spaardoosje kunt u vandaag, 1e Paasdag (in De Antenne en 's avonds
in De Fontein) en maandagochtend, 2e Paasdag, in De Antenne weer inleveren. Bent u het vergeten mee te nemen? Zondag
3 april kunt u het ook nog inleveren in de Van Dedemkerk. In De Antenne kan het ook nog de gehele week.
Dopen. Op zondag 3 april in de dienst van 9.30 uur in de Van Dedemkerk hopen we te dopen: Frank Friesen, geboren 7
december 2015. Hij is de zoon van Ronald en Mariska Friesen, van Haeringenstraat 60 en het broertje van Maud.
En Lucas Zuidema, geboren op 9 februari 2016. Hij is de zoon van Marc en Marjanne Zuidema, De Wederik 8 en het broertje
van David en Jasmijn.
Zondag 10 april is er weer een Anders Kerken dienst. Het thema is ‘Opzij, opzij, opzij’. Neem het moment van bezinning
door middel van gebed en sta stil bij zaken. Om 10.00 uur staat de koffie klaar en om 10.30 uur begint de dienst.
Het gezamenlijk eten is de eerstvolgende keer op vrijdag 1 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. U kunt zich nog opgeven tot
woensdag 30 maart bij Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Wij zien u graag aan
tafel!!
EigenWijzZ- “Het gras is altijd groener bij de buren”. Het gras van de buurman is altijd groener, je vriend heeft altijd een
mooiere telefoon en het stuk gebak dat je zusje krijgt is altijd veel lekkerder en groter… Jaloezie, hoe ga jij er mee om? De
Bijbel zegt hier op verschillende momenten iets over én zo ook ds. Karsten van Staveren tijdens de EigenWijzZ-dienst van
zondag 3 april. De enthousiaste jongerenband JOY, uit Den Ham, zal ons muzikaal begeleiden en ook mooie nummers voor
ons spelen. De dienst begint zoals altijd om 19.00 uur in De Antenne. Zorg dat je erbij bent!!
Bijbelkring ds. Karsten van Staveren. Een kring voor iedereen die overdag tijd heeft. Met elkaar willen we openhartig van
gedachten wisselen over wat God ons door een geopende Bijbel heen wil zeggen. Zo willen we van elkaar leren en groeien in
onze levensweg met God. We hebben het over mensen zoals wij, die we in de bijbel tegen het lijf lopen. Op 31 maart komen
we bij elkaar in de consistorie van de Van Dedemkerk om 9.45 uur.
Bijbelkring. Donderdagmorgen 31 maart vanaf 10.00 uur in zaal 1 van de Fontein lezen we het laatste hoofdstuk van dit
seizoen in Prediker 12. Daarmee ronden we ook het boek Prediker af. Op 14 april hebben we nog een gezellige afsluiting.
Eveline, Sara, Iris & Lotte gaan naar Hongarije. Ga jij ook mee? 4 stoere meiden hebben ja gezegd om van 30 april tot
7 mei naar onze zustergemeente in Kisoroszi te gaan om daar samen met een aantal begeleiders een uitdagende week te
beleven. Wil je ook nog mee? Neem dan uiterlijk eind deze week (zaterdag 2 april) contact op met de werkgroep Hongarije.
We zijn bereikbaar via email: werkgroephongarije@planet.nl of tel. 06-38890013.
Verrassingsavond sectie Noord - West 1,2 &3. Evenals vorig jaar hebben we weer een leuke avond in elkaar gezet op
vrijdag 8 april 2016. We beginnen om 19.30 uur met koffie/thee en sluiten de avond af om 22.00 uur. U kunt zich opgeven bij
Joke Deen, email: hnsdn87@gmail.com , tel. 615756 of een briefje in de brievenbus (Langewijk 41a) doen met uw naam en
het aantal personen. U mag ook bellen met Jenny van Faassen, tel. 612430 of Jan Vastenavond, tel. 852175. Hopelijk tot
dan.
Inloopochtend Ontslag en nu? op woensdag 6 april 2016. Het overkomt in deze tijd helaas velen van ons: we krijgen
ontslag! Hierdoor raken we vrijwel allemaal, korter of langer uit ons evenwicht en roept het ontslag heel veel emoties op. Voor
sommigen werkt het goed om er met anderen of juist met lotgenoten over te praten. Hiervoor bieden we graag de gelegenheid
door een speciale inloopochtend te organiseren voor mensen die ontslagen zijn. Deze ochtend zal gehouden worden op
woensdag 6 april 2016 van 10.00-12.00 uur in de Antenne. Loop vrijblijvend bij ons binnen, Dominee Bart Breunesse en twee
diakenen zullen u hartelijk ontvangen.
Voorjaarsmarkt zaterdag 30 april. Heeft u verkoopbare goederen voor ons zoals: huisraad, boeken, gereedschap of zelf
gemaakte spullen en u heeft geen ruimte om ze te bewaren? U kunt dan bellen naar: Willem Zwiers, tel. 612403 of Jan
Vogelzang, tel. 615348. U kunt uw spulletjes ook inleveren bij het Kruispunt op de volgende data. Vrijdag 15 april van 19.00
tot 21.00 uur. Zaterdag 9 en16 april van 09.00 tot 12.00 uur. De activiteiten commissie.

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.
Verhuizen? Wij helpen! Vaak worden al overtollige meubels etc. ter beschikking gesteld voor de Fancy Fair. Als extra
service voor verhuizende mensen kunnen vrijwilligers ook de werkzaamheden doen om de woning weer kant en klaar op te
leveren aan de woningbouwvereniging of toekomstige koper. Denk hierbij aan: verwijderen vloerbedekking, gordijnen en
behang, gaten in muren dichtmaken. Uiteraard tegen een vooraf overeengekomen prijs of uurtarief. Dit bedrag gaat naar de
stuurgroep Fondsenwerving. Voor info kunt u contact opnemen met D. Olde, tel. 638569 of D. Starke, tel. 614568.

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.)

