Zondag 4 december 2011
Weeksluiting Avondlicht: Naast de gebruikelijke weeksluiting in Zorgcentrum Avondlicht, zaal de Meent, wordt er
op zondag 11 december om 10.00 uur de Avondmaalsviering gehouden. Allen hartelijk welkom.
Kerstpakkettenactie: In de Antenne worden op zaterdag 17 december weer kerstpakketten gemaakt. Ook de R.K.
Diaconie “Caritas” doet mee. Ze zijn bestemd voor (een-ouder) gezinnen en alleenstaanden die het financieel
minder of zelfs moeilijk hebben. B.v. mensen die werkloos zijn (geworden), een gezin waarin sprake is van
scheiding, een kleine zelfstandige of een alleenstaande met een parttime baan. U kunt iets bijdragen door tussen
10.00 en 12.00 uur goederen of levensmiddelen te brengen. Weet u een adres, laat die weten via een diaken, een
briefje in de collectezak of via Wim Menzo, tel. 615196 of Maaike Hiemstra, tel. 611196. Gift overmaken kan ook
op 31.29.61.944 van de Hervormde Diaconie of 31.29.94.311 van de Gereformeerde Diaconie o.v.v.
Kerstpakketactie 2011.
Kerstconcert Chr. Mannenkoor ASAF: Op 16 december a.s. houdt CMK ASAF een kerstconcert in de Antenne,
Wilhelminastraat 3 te Dedemsvaart. Aanvang: 20.00 uur. Met medewerking van bariton Henk Dijkhuizen,
trompetduo Arjen en Edith Post, piano: Wilco Veldkamp en op orgel: Harry Hamer. Algehele leiding: Dirigent
Peter Bos.
Collecte Missionair Werk & Kerkgroei: Taco Koster is predikant-pionier in de vinexwijk Getsewoud in NieuwVennep. Zijn opdracht is rand- en buitenkerkelijken in contact te brengen met het Evangelie. Meer zijn dan de kerk
op zondag. Een zichtbare plek in een nieuwe wijk daar waar de mensen zijn. De Protestantse Kerk steunt mensen
als Taco in hun werk. Pioniers, die vaak werkzaam zijn in vinexwijken en met niets beginnen: geen kerkgebouw,
geen gemeenschap van mensen eromheen, maar wel heel veel bewoners in de nieuwe wijk. U kunt deze pioniers
hierbij helpen door uw bijdrage aan de tweede collecte vandaag.
Verzoekplatenprogramma: Dinsdag 6 december vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor de luisteraars van kerktelefoon en de kerkomroep. Het wordt deze keer
gepresenteerd door Renske Bakker. Verzoekjes hiervoor kunnen nog steeds worden aangevraagd voor de 15e van
de maand bij Janny Prinsen, tel. 612644.
Leven uit de Bron: Dinsdag 6 december is alweer de laatste toerustingsavond van Leven uit de Bron. De beide
voorgaande avonden waren boeiende avonden. We beginnen om 19.30 uur in de kerkzaal van de Antenne.
Catechisatie 16+, dinsdagavondgroep: De catechisatiegroep o.l.v. ds. J. van Meerveld komt bijeen op dinsdagavond
van 19.00 – 19.30 uur in de Antenne.
Oliebollen: Dit jaar herhalen we deze oliebollenactie. Niet alleen kunnen gemeenteleden en andere geïnteresseerden
weer hun oliebollen bestellen, maar ons aanbod is wederom uitgebreid met kniepertjes. In het jongste nummer van
de Samenspraak heeft u het bestelformulier kunnen aantreffen. In het geval u geen bestelformulier heeft, dan liggen
in de kerk bestelformulieren. Wanneer u voor dinsdag 26 december uw bestelling hebt gedaan (via het formulier of
via de mail: p.v.kesteren@hetnet.nl), dan bent u tijdens de jaarwisseling verzekerd van de lekkerste oliebollen en de
smakelijkste kniepertjes. Bestelt u weer? Wij bakken graag voor u! Namens de bakkers, uw oliebollenbakker, Piet
van Kesteren.

Van Dedemkerk

Heilige Doop: Vanmorgen hopen we de Heilige Doop te bedienen aan Galia Paora Davies uit Wellington, Nieuw
Zeeland. Hij is geboren op 5 december 2010 en deze weken samen met zijn ouders Bornch en Joke, zus Zarita en
broer Kaya bij opa en oma Bessels in Ommen.
Collecteopbrengst 27-11: PKW: € 347,37 – Diaconie: € 389,01 – Opendeurzangdienst: € 155,70.
Hervormde Vrouwendienst (HVD): Dinsdag 13 december a.s. hopen we het Kerstfeest voor ouderen (vanaf
ongeveer 65 jaar) in onze gemeente te vieren. De middag begint om 15.30 uur in de Fontein. Er is een gezamenlijke
broodmaaltijd. Aan de viering werken mee: ds. J. van Dijk (meditatie), Nico Aalberts (orgel), Janny Naber
(kerstverhaal) en Anneke Hoekman (zang). Wilt u zich van tevoren opgeven? Dit kan tot en met zaterdag 10
december bij: mevr. G.L. Nijboer,
tel. 614945, mevr. A. Siegers, tel. 612008 of mevr. J. Naber, tel. 614996. Ook als u geen vervoer heeft kunt u dit
doorgeven aan bovengenoemde personen. U bent van harte welkom.
Medewerking eindejaarscollecte/kerkbalans: Afgelopen week zijn de collectanten weer gevraagd om hun
medewerking, maar we hebben in ieder geval 2 nieuwe collectanten nodig; één voor de gemeenteleden in “de
Merel” en één voor de gemeenteleden in een gedeelte van “Buitengaats”. Wie kan en wil dit doen? Aanmelden bij
de administratie: tel. 612234.

De Antenne
Collecteopbrengst 27-11: PKW: € 152,00 – K&S: € 85,00.

