Van Dedemkerk

30 april 2017

9.30 uur: ds. K. van Staveren

De Antenne

Dienst in de Van Dedemkerk

Liturgie: NLB 513: 1 en 2; NLB 654: 1,4 en 6; ELB 479; NLB
139b; NLB 315; 1 en 3
Schriftlezing: Jesaja 43: 1-12
Thema: “Ver-Vreemd?!”

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Hospice Dedemsvaart
19.00 uur - De Fontein: ds. C. Cluistra, Hoogeveen

Dienst in de Fontein

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Hospice Dedemsvaart
Kindercollecte: Rolstoelbus voor Dappere Daan
Collecteopbrengst 23-4: PKW € 531,91, inclusief € 250,40 opendeurdienst
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.

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 vanmiddag om 15.00 uur samen een
halfuurtje luisteren naar het van Dedemmarke-koor, wat vertrouwde liederen zingen 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.
Jubileum: Fam. G. Jabben-van Goor, Langewijk 120, 7701 AH Dedemsvaart hoopt op 3 mei a.s. in kleine kring te gedenken
dat zij 60 jaar getrouwd zijn. We feliciteren hen en wensen hen ondanks de moeilijke sitatuatie een gezegende dag.
Muziekprogramma: Dinsdag 2 mei a.s. vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma voor de
luisteraars van kerktelefoon of internet: www.kerkomroep.nl. Het wordt deze keer gepresenteert door Renske Bakker.
Verzoekjes, of zomaar een groet of een felicitatie, kunt u voor de volgende maand alvast weer aanvragen bij Janny Prinsen,
tel. 612644 of per e-mail bij de koster: aartprinsen@hotmail.com.
Voorjaarsmarkt - Soep & Ballen: U hebt nog tot a.s. woensdag 3 mei de gelegenheid om soep en gehaktballen te bestellen.
De bussen staat in de hal van de kerken, maar u kunt uw bestelling ook doorgeven aan Engbert Lubbelinkhof. U kunt uw
bestelling ophalen tijdens de voorjaarsmarkt op 6 mei tussen 9.00 - 13.00 uur. Maar als u niet zelf kunt komen op die dag dan
leveren we uw bestelling graag thuis af. De opbrengst van deze verkoop is voor de werkgroep Hongarije. Telefonisch
bestellen kan ook, tel. 06 - 41100366 (Engbert Lubbelinkhof).
Kerk & Israel. Woensdagavond 3 mei (De Fontein, aanvang 20.00 uur) 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
Israel 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 Israël in de
Negev woestijn. Hij werkt bij Beit Moriah, een grote non-profit die zich er op toelegt de levensstandaard in achterstandswijken
in die stad te verbeteren.
#NoFilter #Thema #EigenwijzZ: Zondag 7 mei a.s. staat EigenwijzZ volledig in het thema van “filters”. Filters die ons leven
mooier maken, althans mooier laten lijken. Deel jij ook de minder mooie kanten van jezelf, op sociale media en met God? Ds.
Karsten van Staveren is de voorganger in de dienst, de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Gospelkoor Vision uit

Vriezenveen en we beginnen om 10.30 uur, met koffie! Om 11.00 uur zal de dienst beginnen, met kinderoppas voor de
kleintjes en een leuke dienst voor jou!
Kruimeldiensten 2.0: Geloven dat doen we samen! Je bent nooit te jong (of te oud) om te geloven. Vind je het leuk om met
je (klein)kind, van ongeveer 0 tot 6 jaar, een keer samen een halfuurtje te luisteren naar Bijbelverhalen, kinderliederen te
zingen en samen te bidden, dan kan dat. We beginnen om 16.30 uur in de van Dedemkerk met een korte viering, waarna we
met oud en jong eventjes wat drinken in het Kruispunt. Zet de datum alvast in je agenda: 7 mei.
Afwezigheid ds. J.van Dijk: Van 1 mei tot en met 7 mei zal ds. J.van Dijk niet beschikbaar zijn voor het werk van de kerk. In
het geval dat u dringend iemand moet spreken kunt u zich wenden tot de beide andere predikanten.

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.)

