Zondag 2 december 2012, eerste advent
Zorgcentrum Avondlicht. Naast de weeksluiting op zaterdagavond is er deze zondag om 10.00 uur de
Avondmaalsviering in De Meent.
Collecte Protestantse Kerk Missionair Werk & Kerkgroei. Sinds begin dit jaar woont en werkt Hendrik Klaver
als kerkelijk werker op de Kop van Zuid in Rotterdam. Hij vervult de pioniersplek die de Prot. Gemeente Rotterdam
samen met Missionair Werk in het leven heeft geroepen. Met de pioniersplekken wil de Prot. Kerk ervoor zorgen
dat de kerk voor mensen weer ‘in de buurt’ is. Als een plek van zingeving en een plaats om elkaar te kunnen
ontmoeten en om te zien naar elkaar. Uw steun wordt gevraagd voor deze nieuwe gemeente en andere plekken in
Nederland. De collecte aan de uitgang is daarvoor bestemd.
Toelichting liturgische bloemschikking. De letter bét staat weer centraal (betekenis zie vorige nieuwsbrief). In de
schikking ziet u een groene tak met dikke knoppen als symbool van het Leven, dat aan het ontkiemen is en uitdrukt
dat het koninkrijk van God naderbij komt. Klein maar onontkoombaar komt met de eerste brandende kaars het Licht
van de Eeuwige naar ons toe.
Jeugddienst 2 december. Vanavond gaat Sinterklaas aan het werk, hij doet dat in een Jeugddienst in De Antennekerk. Het wordt een leuke dienst, dat in elk geval, want voorgaan zal dominee Meinske van der Wal! Er wordt
mooie muziek in de dienst verwerkt, het is Nathalie Booij die daaraan mee werkt. Verheugd waren de
commissieleden, dat zij in de dienst zorgt voor een optreden. Het wordt een mooie dienst, dat is het streven, dus
komt het allen meebeleven! Ons heerlijk avondje gaat om 19.00 uur van start. Vol verwachting klopt ons hart ...
Taizéliederen. Maandag 3 december Taizéliederen zingen van 19.00-20.00 uur in De Antenne. Een ieder is
welkom!
Verzoekplatenprogramma. a.s. Dinsdagmorgen vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor de luisteraars van de kerkomroep. Het wordt deze keer gepresenteerd door Renske
Bakker. Verzoekjes voor de volgende maand kunnen voor de 15e van de maand worden aangevraagd bij Janny
Prinsen, tel. 612644.
Gespreksgroep 20+. Donderdag 13 december om 20.00 uur komen we bij elkaar om te zien of we ook een
diaconaal doel kunnen opzetten/steunen. Er kunnen gerust nog een aantal mensen mee doen. Als je tussen de 20 –
30 jaar bent, hartelijk welkom! We zijn nog maar pas begonnen en proberen op een eigentijdse manier in
gemoedelijke sfeer met elkaar in gesprek te zijn over van alles .. Dit keer komen we bij elkaar bij Ingrid Woltinge,
Lijsterstraat 35.
Kerstconcert Christelijk Mannenkoor Asaf. Het Chr. Mannenkoor Asaf uit Dedemsvaart houdt op zaterdag 15
december D.V. in Kerkelijk Centrum “De Antenne” een kerstconcert. Naast het koor dat onder leiding staat van
dirigent Peter Bos, werken verder mee aan een het zeer gevarieerde kerstprogramma met daarin veel samenzang,
Marleen Regterschot sopraan, Wilco Veldkamp piano en Martin Zonnenberg orgel. Kaarten in de voorverkoop à €
10,00 zijn verkrijgbaar bij Chr. Boekhandel De Welle aan de Moerheimstraat, “De Antenne” Wilhelminastraat 3 en
zijn ook digitaal te bestellen bij secretariaat@mannenkoorasaf.nl.
Op de concertavond aan de deur van de kerk kosten de kaarten € 12,50.

Kerstpakkettenactie. Op zaterdag 22 december worden weer kerstpakketten gemaakt. Dit jaar doen ook RK
diaconie en de Graankorrel mee. De pakketten zijn bestemd voor (eenouder)gezinnen en alleenstaanden die het
financieel minder of zelfs moeilijk hebben. Denk aan mensen die werkloos zijn (geworden), een gezin waarin
sprake is van scheiding, een kleine zelfstandige of een alleenstaande met een parttime baan. Weet u een adres, laat
dit weten via een diaken, een briefje in de collectezak of via Nellie Hilberink, tel. 614844 of Maaike Hiemstra, tel.
611196. Dit kan tot 15 december. U kunt iets bijdragen door tussen 10.00 en 12.00 uur goederen of levensmiddelen
te brengen bij De Fontein. U mag ook een gift overmaken op 31.29.61.944 van de diaconie Herv. Gemeente of
31.29.94.311 van de Gereformeerde diaconie onder vermelding van Kerstpakketactie 2012.
Stuurgroep Fondsenwerving. Elk jaar, aan het einde van de Fancy Fair worden alle metalen die over zijn gebleven
verkocht en de opbrengst is zeer de moeite waard. Vandaar dat wij u vragen onze ophaaldienst te bellen wanneer u
van plan bent metalen producten of producten waar nog metalen onderdelen aan zitten weg te gooien. Daarnaast
kunt u ook alle goederen waaraan een snoer/stekker zit bij ons inleveren. Tevens willen wij u van harte welkom
heten op de a.s. kerstmarkt, waar de stuurgroep fondsenwerving de ingezamelde kerstartikelen te koop aanbiedt.
Ook zullen daar weer onze overheerlijke knijpertjes worden verkocht. Stuurgroep Fondsenwerving.
De Antenne:
Collecteopbrengsten 25-11: Plaatselijk Kerkelijk werk € 253,27; Noodhulp Syrië € 500,26;
Kerk&Samenlev./Diaconie € 309,60.
Vakantie. Vanaf zondag 2 december t/m zondag 9 december heeft ds. Breunesse vrij. Wanneer er dringend
pastoraat nodig is, kunt u contact opnemen met ds. G. Huiskamp.
Vorming en Toerusting. Voor maandag 10 december wordt eenieder uitgenodigd die kan en wil mee doen aan de
voorbereiding aan de dienst (preek en liederen) van zondag 16 december (4e Advent) om 14.30 uur in De Antenne.
Ontmoet-elkaar-eens-anders-dag. De netto-opbrengst van de Ontmoet-elkaar-eens-anders-dag 16 november is €
1006,90. Het geld gaat naar de St. Om-arm Afrika. De familie Koops is heel erg blij met deze opbrengst en bedankt
iedereen die aan deze dag heeft meegewerkt. De Kindercollecte voor St. Om-arm Afrika loopt nog door tot het
einde van het jaar. Aan de Voedselbank zijn koeken, oliebollen en ingeleverde producten gebracht, het gedoneerde
geld is omgezet in houdbare producten. Ook de Voedselbank Hardenberg bedankt hiervoor. Tessa heeft voor haar
project voor de Voedselbank heerlijke cupcakes gebakken en wafels met kersen en slagroom verkocht. De nettoopbrengst hiervan is € 30,00. De voorbereidings-groep bedankt iedereen die meegeholpen heeft om tot dit resultaat
te komen. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag.
De workshops zijn nog niet vol. Er liggen nog programmaboekjes in de hal.
Van Dedemkerk:
Collecteopbrengsten 25-11: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 238,27; Kerk & Samenleving/Noodhulp Syrië: € 366,12;
Opendeur: € 211,84.
Vakantie.
Van 3 t/m 7 december is ds. Arends vrij. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met ds. Van Dijk.
Doopzitting. Op zondag 16 december is er weer gelegenheid om de H. Doop te bedienen. Ouders, die hun kind
willen laten dopen, worden donderdag 6 december om 20.00 uur in zaal 2 van De Fontein verwacht voor de
doopzitting. Er zijn al enkele aanmeldingen bij ds. J. van Dijk. Deze doopdienst zal ook muzikaal opgeluisterd
worden door het kinderkoor Toontje Hoger.

Voorjaarsmarkt. We zijn al weer bezig met de voorbereiding van de voorjaarsmarkt 2013, die begin mei zal
worden gehouden. Heeft u verkoopbare goederen voor ons en u heeft geen ruimte om ze te bewaren? U kunt dan
bellen naar de fam. Zwiers, tel. 612403 of fam. Van de Wal, tel. 613864.
De bruikbare spullen komen we graag bij u ophalen.

