Zondag 7 december 2014, 2e Advent
Dienst van Schrift en Tafel. Vandaag is er ’s morgens in beide kerken en ’s avonds in de Fontein een
dienst van Schrift en Tafel. In de Antenne een lopende en in de Van Dedemkerk een zittende viering.
Van Dedem Marke. Deze zondagmorgen is er om 10.00 uur een Avondmaalsviering in De Meent
The Voice of God - part 1: the Blind Auditions. We zien het wekelijks voorbij komen op de tv, het
beroemde RTL programma the Voice of Holland. Maar hoe zit het eigenlijk met the Voice of God, draai jij
om voor de stem van God? Hoe herken je de stem van God? vragen waar je niet dagelijks bij stil staat,
maar toch hebben ze een zekere waarde. We gaan hier vanavond om 19.00 uur verder op in tijdens de
EigenwijzZ dienst in De Antenne. Ds. Dekker uit Wierden zal voorgaan in deze dienst en Julia Nijhuis
zorgt voor de muzikale begeleiding.
Meet & Greet. Zondag 14 december is er weer een Meet & Greet viering om 11.00 uur, waar veel
gezongen wordt en waar jongeren aan meewerken. Er is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken.
Een viering voor het hele gezin! Vanaf 10.30 uur staat de koffie, thee en fris klaar in de Antenne.
Oproep. Voor een looplijst met een aantal adressen in Drogteropslagen/Oosterhof ben ik nog op zoek
naar een loper die deze lijst wil lopen met de Eindejaarscollecte en/of de Kerkbalans. Wie wil dit op zich
nemen? Ik hoor het graag, het aanmelden mag telefonisch 610894 of per mail
kerkelijkbureau.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl .
Bijbelkring ds. K. van Staveren. Met elkaar zullen we op donderdag 11 december (dus niet 18
december zoals vermeld in de samenspraak) bij elkaar komen om het wonder van kerst te vieren. We
beginnen om 9.45 uur in de consistorie.
Onder schooltijd o.l.v. ds. J. van Dijk, woensdag 10 december om 10.00 uur bij Jannie de Boer,
Wilhelminastraat 35.
Kerstpakkettenactie 20 december. In “De Antenne” worden op zaterdag 20 december kerstpakketten
gemaakt. De pakketten zijn bestemd voor (eenouder)gezinnen en alleenstaanden die het financieel
minder/moeilijk hebben. Denk 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
het weten aan een diaken of via een briefje in de collectezak. Dit kan tot 13 december. U kunt bijdragen
door tussen 10.00-11.30 uur levens-middelen te brengen. Ook kunt u een gift overmaken o.v.v.
Kerstpakketactie 2014 op één van onderstaande rekeningen: NL85RABO0312961944 Diaconie Herv.
Gemeente of NL49RABO0312994311, Diaconie Geref. kerk. Namens de com. Maaike Hiemstra
Werelddiaconaatcollecte 7 dec. Stop de Ebola-ramp. Al sinds juli dit jaar vraagt Kerk in Actie aandacht
voor de slachtoffers van Ebola in West-Afrika. En begin november werd het startsein gegeven voor de
Giro555-actie: stop de Ebola-ramp. Kerk in Actie maakt deel uit van de Giro555-actie. Kerk in Actie richt
zich op de gevolgen van de epidemie in Liberia en Sierra Leone en geeft financiële steun aan
ziekenhuizen, zodat ze personeel kunnen betalen en de mensen kunnen beschermen tegen Ebolabesmetting. Ook worden weeskinderen, die hun ouders verloren aan ebola, opgevangen. En de zorg
gaat verder, want de samenleving ontwricht waardoor de toch al arme boeren hun koopwaar niet op de
lokale markt kunnen verkopen. U kunt helpen door een bijdrage te geven aan deze collecte.
Kerstmarkt 2014. Volgende week vrijdag 12 en zaterdag 13 december staan we weer op de kerstmarkt.
Een aantal vrijwilligers hebben bijna 6000 knieperties gebakken en die willen we graag allemaal
verkopen. Tevens hebben we 2e hands kerstspullen. Als u nog kerstspullen hebt liggen die u niet meer

gebruikt, dan kunt u die nog bij Magriet Lamberink, tel. 0618451011 inleveren. Misschien wilt u wel een
cake bakken of arretjescake maken. Dit jaar kunt u onze kraam vinden op de markt. We hopen u daar te
zien! Namens de stuurgroep fondsenwerving.
Snert Wie zouden er erwtensoep willen maken voor de deelnemers aan de kerstroute op 12 en 13
december? In totaal doen er minimaal zo'n 50 mensen mee. Geef het even door aan ds. Bart Breunesse.
Oliebollenactie. Dit jaar organiseren we voor de zevende keer de oliebollenactie. Ook ditmaal kunnen
gemeenteleden en andere geïnteresseerden weer hun oliebollen bestellen en natuurlijk de overheerlijke
kniepertjes. In het laatste nummer van ‘De Samenspraak’ heeft u het bestelformulier kunnen aantreffen.
Ook via de website van de kerk (www.pkn-dedemsvaart.nl ) kunt u een bestelformulier downloaden.
Eveneens liggen in beide kerken kerk bestelformulieren. U kunt dit bestelformulier voor zaterdag 27 dec.
deponeren in de kartonnen doos in de hal van de kerk (De Antenne); bij de uitgang van de Van
Dedemkerk of via de mail doorgeven aan : Piet van Kesteren (emailadres: p.v.kesteren@hetnet.nl). Op
deze manier 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.
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het januari nummer van De Samenspraak is zaterdag 13
december om 17.00 uur. S.v.p. uw kopij voorzien van uw naam en telefoonnummer, zodat we in geval
van vragen contact met u kunnen opnemen. U kunt uw kopij aanleveren per email via
de.samenspraak@gmail.com. De tekst graag in een Word (97-2003) bestand in de bijlage meesturen. U
kunt de tekst ook in beide kerken in de daarvoor bestemde bus (De Antenne) of postvakje (Van
Dedemkerk) deponeren. Wilt u in de onderwerp regel de titel van het artikel en de rubriek waar het
geplaatst moet worden vermelden?
Kerstzangavond. De jaarlijkse Kerstzangavond wordt gehouden op zondag 21 december m.m.v.
Chr.Muz.Ver. Jubal, Van Dedemkerkkoor en De Cantorij, plaats: De Antenne, aanvang 19.00 uur. Er is
een gevarieerd programma samengesteld met veel samenzang en begeleiding van Jubal. Wij nodigen
jong en oud van harte uit deze zangavond bij te wonen! De toegang is gratis, voor bestrijding van de
gemaakte kosten zal er een collecte worden gehouden. De Kerstzangavondcommissie.
Bezorgers Zendingsblad "Vandaar". De bladen liggen op de tafel in de hal.
Solid Friends: Ben je 14 of 15 dan is er Solid Friends voor jou. We komen bij elkaar op 10 december in
de kleine zaal van de Fontein. Wij hebben er zin in. Kom jij ook?
Kerst an de Voart: Het gaat helemaal goedkomen! We zijn nog op zoek naar Jozef voor de
vrijdagavond 12/12 en een “gids” die de mensen langs de route voert. Voor zaterdagavond zoeken we
nog een baby Jezus en een herder. Wie meldt zich aan? Ds. Bart Breunesse.
16+ kring. We komen maandagavond weer om 19.00 uur bij elkaar in de Antenne. Ben je nog nooit
geweest of dit seizoen nog niet: je bent van harte welkom! De koffie en thee staan klaar.
Bijbelkring. ADEMBENEMEND over gelijkenissen, donderdag 11 december om 10.00 uur in zaal 1 van
De Fontein o.l.v. ds. J. van Dijk.
Wat geloven we in Gods naam? Het einde is nabij. En is nog maar 1 avond over om met elkaar te
praten over de basics van het christelijke geloof. Samen met andere 30-ers en 40-ers willen we
nadenken over de inhoudt van het christelijke geloof. De avond is 8 dec.
Solid Friends: Ben je 14 of 15 dan is er Solid Friends voor jou. We komen bij elkaar op 10 december in
de kleine zaal van de Fontein. Wij hebben er zin in. Kom jij ook?
Evaluatie: De federatie bestaat ruim een jaar, een mooie periode om te evalueren. De kerkenraad
verneemt graag uw ervaringen in deze. Het evaluatieformulier is digitaal in te vullen via de link:
http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=205704 . Daarnaast is het formulier te vinden via de
website en app van onze gemeente. De app is te downloaden voor ios en android in de appstore
(hiervoor ‘protestant’ intypen, de rest spreekt voor zich). Tevens is het invullen op papier mogelijk. De

evaluatieformulieren liggen in de hal van De Antenne en bij uitgang Noord van de Van Dedemkerk. Hier
kunt u ze ook ingevuld weer inleveren (t/m 7 dec. a.s.).
Workshops ‘ontmoet elkaar eens anders’. We zijn er weer in geslaagd 4 mooie workshops te
organiseren in het voorjaar van 2015. Als jij dat ook vindt, geef je dan op. Opgeven kan bij Johannes
Ballast, tel. nr. 615451, email johannesballast@home.nl of bij Martha Prins, tel. nr. 616205, email
martha.prins@live.nl De workshops zijn ‘Decoratieve hocker van hout maken’ met vervolg een ‘kussen
voor de hocker’ in januari. ‘Pech onderweg’ laatste 2 weken februari. ‘Krans met jute roosjes’ in maart en
‘Wandelen’ in april. Deelname aan de workshops is een mooie gelegenheid om elkaar eens anders te
ontmoeten. De deelname is niet gratis maar een deel is voor onkosten materiaal en een deel voor het
Pastor Thomas Schoolfonds India. Voor informatie liggen er weer workshopboekjes in de hal van De
Antenne en De Fontein.
Kerk & Israel : Woensdag 10 dec. 19.30 uur in de Fontein, Hoofvaart 5, Dedemsvaart. Ds. Henk Poot
(full-time in dienst van Christenen voor Israël) houdt een zeer boeiende lezing over het thema: Israël,
Jezus en de kerk. Ds. Poot zal aandacht besteden aan vragen als: wat is er zo bijzonder aan Israël en
waarom is het Joodse volk zo intens verbonden met het land waar zij wonen? Wie is Jezus eigenlijk? Is
het feit dat Hij in Israël is geboren belangrijk? En de kerk? Hoe is de kerk omgegaan met wat de Bijbel
zegt over Israël en Jezus? Commissie Kerk & Israël, ds. Gerbrig Arends (06-53872870) en Gerrit Jan
Vrieling (06-22691410).
Inloopochtend voor werkzoekenden 11 december in de Antenne. De diaconie van de PKN
Dedemsvaart wil graag de gelegenheid bieden aan mensen door een speciale inloopochtend te
organiseren voor mensen die ontslagen zijn. Deze ochtend zal gehouden worden op donderdag 11
december 2014 (dit in tegenstelling tot wat onder andere vermeld stond in de Samenspraak) van 10.0012.00 uur in kerkelijk centrum ‘De Antenne’ aan de Wilhelminastraat 3,7701 HA te Dedemsvaart. Wees
hartelijk welkom!
Verloren. Wie heeft tijdens de 'Anders Kerken' dienst een verkeerde zwarte jas meegenomen? Graag
melden bij de koster van De Antenne.

