Zondag 1 december 2013
Zorgcentrum Van Dedem Marke: Naast de weeksluitingen op zaterdagavond (aanvang 19.00 uur) is er op zondag
8 december (aanvang 10.00 uur) een Avondmaalsviering in Zorgcentrum Van Dedem Marke - zaal De Meent. Allen
welkom.
Adventsproject 2013: Het adventproject van 2013 gaat over het evangelie van Matteüs.
Matteüs begint zijn evangelie met de opsomming van de stamboom van Jezus. Hierin worden 4 namen van vrouwen
genoemd: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba (de vrouw van Uria). Wat voor vrouwen waren zij? Wat geven zij Jezus
mee? Daar gaan we in de adventstijd met Jozef en Maria en de kinderen naar op zoek.
Giften slachtoffers ramp Filipijnen:Zoals u onder de collecte-opbrengsten kunt zien, hebben de collectes in de
kerken heel veel opgebracht. Daarnaast zijn via de bank bij beide diaconieën een groot aantal giften
binnengekomen met een totaalbedrag van 1.950,00 euro. Geweldig fijn dat zo gul is gegeven. Allen die aan deze
opbrengsten hebben bijgedragen, worden via deze weg hartelijk bedankt.
16+ groep: Aanstaande maandag zijn alle 16+-ers weer hartelijk welkom om 19.00 uur in de Antenne.
22+ groep: Helaas moeten we stoppen met deze groep. De belangstelling is te gering om deze groep dit seizoen
door te zetten. In onderling overleg hebben we besloten niet meer bij elkaar te komen. De Brongroep is goede
vervanger.
Ontmoetingsgroep: Maandagavond 2 december vanaf 20.15 uur vieren we onze Sinterklaasavond in zaal 2 van de
Fontein met een spel.
Verzoekplatenprogramma: Dinsdagmorgen 3 December vanaf 10.30 uur draait voor de luisteraars van de
kerkomroep weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma. U kunt hiervoor nog een plaatje aanvragen of zomaar
een groet of schouderklopje, bij Janny Prinsen, tel. 612644.
Ook is er een kerstprogramma in voorbereiding deze zal op 17 december worden uitgezonden.
Taizé: Op zondag 15 december 2013 is er tijdens de avonddienst in De Antenne aan de Wilhelminastraat 3 in
Dedemsvaart, een gebedsviering in de stijl en de sfeer van Taizé. De viering is een meditatieve dienst waarin
liederen, gebed en stilte centraal staan. Het thema van deze dienst is: ‘ Maak de weg van de Heer gereed, maak recht
zijn paden ‘Liefde is een werkwoord’. De kerk is open vanaf 18.30 uur en de viering begint om 19.00 uur. Wees
welkom!
Wil(t) jij/ u meer informatie over Taizé in Frankrijk of Taizé in Dedemsvaart? Mail of bel dan naar het secretariaat
van de werkgroep Taizé; Jeltje Nijhuis, 0523-616346 , taizededemsvaart@gmail.com
Maandag 2 december gaan we weer met elkaar Taizéliederen zingen,van 19.00 - 20.00 uur in De Antenne. Alle
belangstellenden zijn welkom!
Bijbels inleveren voor een goed doel: Wat doe je met je oude (stukgelezen) bijbel?
Veel mensen hebben er moeite mee om die zomaar bij het oud papier te gooien. Uitgeversgroep Jongbloed,
uitgeefpartner van het Nederlands Bijbelgenootschap, wil uw oude bijbels graag hebben voor de recycle-bijbelactie.
Oude en onbruikbare bijbels worden ingezameld en het papier wordt gebruikt voor het maken van nieuwe bijbels en
bijbel-uitgaven. Omdat zeer veel mensen over de hele wereld niet zelf een bijbel kunnen betalen, subsidiëren de
Bijbelgenootschappen bijbels. Door mee te doen aan deze actie draagt u dan ook indirect bij aan de verspreiding

van de bijbel wereldwijd. Alle uitgaven van bijbels en liedboeken op dundruk (dun papier) kunnen tot 1 december
worden gedeponeerd in een speciaal daarvoor bestemde doos in “De Antenne en de “Van Dedem” Bijbels en
liedboeken met dik papier kunnen niet ingeleverd worden. Info: Anneke Lei 852175 ; anneke.lei@ziggo.nl Dirk van
Kalkeren 612177 ; d.van.kalkeren@hetnet.nl
Werkgroep Hongarije: Hebt u nog gebruikte kleding over? Werkgroep Hongarije kan dit goed gebruiken ter
ondersteuning van onze zustergemeente in Kisoroszi. U kunt het brengen naar Linderweg 45, Linde, of bel met
Zwaantje 614129 of Cobi 612381. Bij voorbaat hartelijk dank
GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Beste kerkbladbezorgers: Ik kreeg door dat ik een "verkeerde" dag op de lijst heb gezet met nieuwe bezorgdata,
welke de afgelopen week bij jullie kerkbladen lag. Ik heb als eerste datum staan Woensdag 3 januari, maar dat moet
zijn Vrijdag 3 januari!! Met vriendelijke groet Wenny Schuurman adm.
Collecteopbrengst:
17 november : Kerk& Samenleving / Binnenlands Diaconaat € 183,95
24 november : Kerk & Samenleving / Noodhulp Filipijnen € 1.393,49 Plaatselijk Kerkelijk Werk € 271.18
Open deur € 248.67
GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Collecteopbrengst 24 november: Plaatselijk Kerkelijk Werk Pastoraat € 277,62
Plaatselijk Kerkelijk Werk Onderhoud Gebouwen € 250.36 Kerk en Samenleving Diac. Filipijnen € 962,97
Kerstkaarten: In de kleine hal, bij de kaartenstandaard, vindt u weer een ruime sortering kerstkaarten. De
afgelopen jaren hebben we veel positieve reacties gekregen op deze kaarten. De meeste kerstkaarten zijn 50 cent en
zoals u wellicht weet is de opbrengst voor de kerk.
Vandaar: Voor de verspreiders van het blad " Vandaar " Liggen de bladen op de tafel in de hal.

