Zondag 9 december 2012, 2e Advent
Toelichting liturgische bloemschikking. Het thema van deze 2e Adventszondag is: keer je naar het Licht. De letter
bét staat iets schuin naar boven als symbool van: richt je op God, richt je leven op het Licht en laat dit Licht
schijnen in je spirituele en aardse huis. Twee bloemen hangen ondersteboven in de bét als symbool dat Johannes
door zijn oproep de gangbare waarden en normen op zijn kop zet. De bloemen en de positie die ze innemen zijn ook
een oproep aan ons om tot inkeer te komen en ons leven te richten op het Licht.
Gespreksgroepen.
Belijdenisgroep: maandag 10 december o.l.v. ds. J. van Dijk om 20.00 uur in zaal 2 van De Fontein.
Brongroep: dinsdag 11 december om 19.30 uur in zaal 2 van De Fontein.
Onder Schooltijd: woensdag 12 december om 10.00 uur o.l.v. ds. J. van Dijk bij Jannie Lok, Diepenbrockstraat 19.
Bijbelkringen: donderdag 13 december om 9.45 uur o.l.v. ds. G. Arends in De Fontein en om 10.00 uur o.l.v. ds. J.
van Dijk in ’t Kruispunt.
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.
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het januarinummer van De Samenspraak is zaterdag 15 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?
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.
Kerstcollecte voor straatkinderen in Uganda. In Kampala, de hoofdstad van Uganda, leven duizenden kinderen
elke dag op straat, op zoek naar eten en een slaapplaats. Ook met kerst. Tijdens de kerstcollecte staat dit jaar
Dwelling Places centraal, een organisatie die straatkinderen een thuis biedt: een veilige plaats om te slapen, te eten
en naar school te gaan. Veel van deze kinderen hebben te maken gehad met geweld, misbruik of zijn in de steek
gelaten. Ze verlangen naar mensen die hen liefhebben en een plaats waar het veilig is. Met de kerstcollecte kunt u
meehelpen om deze kinderen een thuis te bieden.
TV-reportage IKON: Syb van der Ploeg bezoekt Uganda. De IKON zendt op zondag 16 december om 12.00 uur
de indrukwekkende tv-reportage ‘Do they know it’s Christmas Time’ uit met zanger Syb van der Ploeg, bekend van
De Kast en The Passion. Hij reisde voor Kerk in Actie naar Uganda om daar met eigen ogen te zien hoe kinderen op
straat moeten leven en wat Dwelling Places voor hen betekent.

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 o.v.v. Kerstpakketactie 2012.
Bij de kerstnachtdiensten van 24 december. Deze morgen 9 december zijn er briefkaarten beschikbaar die u naar
familie, vrienden of bekenden kunt sturen. Op de voorkant wordt gegoogled op 'gelukkig worden'. Google doet
vervolgens de suggestie om ook eens onder het begrip "God" te zoeken. Dit is wat we in de kerstnachtdienst van 24
december om 22.00 uur in De Antenne gaan doen: op zoek gaan naar geluk en vinden hoe relevant God daarbij
kan zijn. Mocht je vermoeden, dat iemand anders daar óók naar op zoek is, stuur dan die briefkaart er naar toe,
zodat je samen kunt zoeken en vinden (of gevonden worden). De groep "Choral" verzorgt de kerstnachtdienst om
20.00 uur in de Van Dedemkerk. Het thema is "Geen stille nacht". De onderdelen zijn: Kerstverhalen door
ds. Hans Schipper, zang door Choral en samenzang. Het geheel staat onder leiding van Henk Ruiter. Er is
ondersteunende informatie over Choral te vinden op www.choral.nu.
De Antenne:
Overleden. Op vrijdag 30 november is op de leeftijd van 100 jaar te Huizen overleden mevrouw C.P. Berger-Quist.
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 6 december in ‘De Goede Reede’ te Veenendaal.
Aansluitend vond de begrafenis plaats. Mevrouw Berger-Quist was met haar echtgenoot ds. L. Berger tot 1953 lid,
respectievelijk voorganger van de Gereformeerde Kerk te Dedemsvaart.
Collecteopbrengsten 2-12: Plaatselijk Kerkelijk werk € 396,00; Kerk & Samenleving: € 219,00.
Vorming en Toerusting. Voor maandag 10 december wordt een ieder uitgenodigd die kan en wil mee doen aan de
voorbereiding aan de dienst (preek en liederen) van zondag 16 december (3e Advent) om 14.30 uur in De Antenne.
Van Dedemkerk:
Collecteopbrengsten 2-12: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 342,66; Kerk & Samenleving/Missionair Werk € 293,60;
In Avondlicht bij de viering van het Heilig Avondmaal: Kerk en Samenleving/Werelddiaconaat € 54,08.
Heilige Doop. Op zondag 16 december, 3e Advent, hopen we de Heilige Doop te bedienen aan Teun Jonker, De
Magnolia 10, aan Chiel Mateis Sportel, Cavaljéstraat 27 en aan Isa Sophie Hullegie, De Aak 189. Aan deze
doopdienst werkt ook het kinderkoor Toontje Hoger mee.
Kerstviering H.V.D. Dinsdag 18 december hopen we het kerstfeest voor ouderen (vanaf ongeveer 65 jaar) te
vieren. De middag begint om 15.30 uur in De Fontein. Er is een gezamenlijke broodmaaltijd. Aan de viering werken
mee: meditatie dhr. J. Smit, orgel Nico Aalberts, Het Dubbel Mannenkwartet komt voor ons zingen en Janny Naber
vertelt het Kerstverhaal. Wilt u zich van te voren opgeven? Dit i.v.m. de te bestellen broodjes. Opgeven kan t/m 15
december bij mevr. G.L. Nijboer, tel. 614945 of mevr. J. Naber, tel. 614996. Ook als u geen vervoer heeft, kunt u
dit aan hen doorgeven.

