Zondag 8 december 2013, eerste Advent
Zorgcentrum Van Dedem Marke: Naast de weeksluiting op zaterdagavond is er deze zondagmorgen 8 december
om 10.00 uur een Avondmaalsviering in De Meent. Wees 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.
De Brongroep: deze komt voor het laatst in 2013 bij elkaar op dinsdag 10 december 20:00 in de consistorie/het
Kruispunt.
De Bijbelkring: van ds. Karsten van Staveren komt bij elkaar en staat stil bij kerst op donderdag 12 december om
10.00 uur in de consistorie.
Contacpersonen ZW1: De contactpersonen van Zuid West 1 hebben koffiedrinken en een goed gesprek op
woensdag 11 december om 20.00 uur in de kleine zaal van de Fontein.
Onderschooltijd: Woensdag 11 december komen we vanaf 10.00 uur weer bij elkaar. Deze keer bij Nelly
Hilberink, Zwiersstraat 52.
Kerstviering H.V.D: De Hervormde Vrouwendienst nodigt alle leden van de P.K.N. gemeente uit voor het vieren
van het kerstfeest op donderdag 12 december. De middag begint om 15.30 uur in de Fontein. Deze viering is voor
ouderen (vanaf ongeveer 65 jaar). Aan de kerstviering werken mee: Ds van Dijk (meditatie), Nico Aalberts (orgel),
Janny Naber (kerstverhaal) en de zanggroep van Harmke Pothof. Ook is er weer een gezamenlijke broodmaaltijd.
Wilt u zich van tevoren opgeven, ( i.v.m. de te bestellen broodjes). Dit kan tot en met maandag 9 december
bij: Janny Naber, tel. 614996 en bij Henny v.d. Vegt, tel. 614616. Ook als u geen vervoer heeft kunt u dit doorgeven
aan bovengenoemde personen. U bent van harte uitgenodigd.
Taizé: Op zondag 15 december 2013 is er om 19.00 uur (de deur is open vanaf 18.30) 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’.
Kerstpakkettenactie 21 december 2013: In “De Antenne” worden op zaterdag 21 december kerstpakketten
gemaakt. De pakketten zijn bestemd voor (eenouder)gezinnen en alleenstaanden die het financieel minder of zelfs
moeilijk hebben. Bijvoorbeeld 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 die weten via een diaken, doe
een briefje in de collectezak of geeft het door aan Nellie Hilberink 614844 of Maaike Hiemstra 611196. Dit kan tot
14 december. U kunt ook iets bijdragen door tussen 10.00 en 11.30 uur levensmiddelen te brengen of een gift over
te maken o.v.v. Kerstpakketactie 2013 op één van onderstaande rekeningen:
bankrekeningnummer NL85 RABO 0312 9619 44 van de Diaconie Herv. Gemeente
bankrekeningnummer NL49 RABO 0312 9943 11 van de Gereformeerde Diaconie

Kerstzangavond: Zondag 22 december is weer de traditionele kerstzangavond met C.M.V. Jubal en het CMK Asaf
in het Kerkelijk Centrum “De Antenne” te Dedemsvaart aanvang 19.00 uur. Er is een zeer gevarieerd programma
samengesteld. Naast schitterende koorklanken van het Chr. Mannenkoor Asaf onder leiding van dirigent Peter Bos
en Ruth Pos orgel, wordt er veel samen gezongen onder muzikale begeleiding van de Chr. Muziekvereniging Jubal
dat onder leiding staat van dirigent Henk Beens. De toegang is gratis, voor de bestrijding van de gemaakte kosten
zal er een collecte worden gehouden.
Bijbels inzamelen: De afgelopen twee weken zijn er veel Bijbels ingeleverd, die het NBG weer kan recyclen om er
nieuwe Bijbels van te maken. Mark Koelewijn van het NBG vertrok maandag met 250-300 kilo aan Bijbels in zijn
zwaarbeladen personenauto richting het westen. Hij is gelukkig goed aangekomen. De Werkgroep van het NBG
dankt u hartelijk voor dit geweldige resultaat.
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.
Dopen: Op 15 december vieren we feest want Emma Jacolien Nijboer, Wilbert Hidde Menzo, Madelijn Helena
Josefien Zagers en Rozemarijn Wolters zullen worden gedoopt. Komt u ook om dit feest met ons te vieren?
Collecteopbrengst 01 december:
Plaatselijk Kerkelijk Werk € 410.10
Kerk & Samenleving / Missionair Werk € 317,73
GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Ontheffing: De kerkenraad deelt u mee dat Inge Schuurhuis-van Marle, op haar verzoek, is ontheven uit het ambt
van ouderling. Wij bedanken Inge voor de prettige samenwerking.
Kerstmarkt 2013: Volgende week vrijdag13 en zaterdag 14 december staan we weer op de kerstmarkt, een aantal
vrijwilligers hebben ruim 5000 knijpertjes gebakken, en die willen we graag allemaal verkopen. Tevens hebben we
een scala aan 2e hands kerstspullen ( ballen/verlichting/kunstbomen en nog veel meer. U kunt ons vinden in de
Julianastraat op het plein ongeveer voor de firma Haasjes. We hopen u daar te zien! Namens de stuurgroep
fondsenwerving.
Collecteopbrengst 01 december:
Plaatselijk Kerkelijk Werk Pastoraat € 178,Kerk & Samenleving/ Missionair Werk € 146,Vandaar: Voor de verspreiders van het blad " Vandaar " Liggen de bladen op de tafel in de hal

