Zondag 11 december 2011, 3e adventszondag
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.
Try-outs: Om de ontmoetingsavonden, die gehouden worden in de 1e helft van 2012, goed te laten
verlopen is besloten om zgn. try-outs te houden met de betrokken wijkouderlingen, diakenen, teamleiders
en bezoek- en diaconale medewerkers. We gaan met elkaar gewoon oefenen hoe een
ontmoetingsavond zou kunnen gaan verlopen. Daarvoor is aan elk van de 4 predikanten een quadrant
(een taartpunt) van het totale pastoraat toegewezen. Ds. J. van Dijk heeft het noordoostelijk deel, ds. G.
Huiskamp het zuidoostelijk deel, ds. J. van Meerveld het zuidwestelijk deel en ds. G. van Rheenen het
noordoostelijk deel. De scheidslijnen zijn de Julianastraat – Nieuwewijk voor west en oost en de
Hoofdvaart voor noord en zuid. Elke taartpunt houdt zijn eigen oefening of try-out. De try-out van
zuidoost (ds. G. Huiskamp) oefent a.s. maandag 12 december vanaf 19.30 uur in de Antenne. Hierbij zijn
dus het pastorale team van de Hervormde wijk 4 en de teamleden van de Geref. Wijken 1, 2, en 3
betrokken. Wees welkom!
Catechisatie: Maandag is er catechisatie om 19.00 uur in zaal 2 van de Fontein o.l.v. ds. J. van Dijk. De
volgende keer is dan op 9 januari 2012.

Van Dedemkerk
Collecteopbrengst 4-12: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 320,97 – Diaconie: € 257,97
Medewerking Eindejaarscollecte/Kerkbalans: De vraag van vorige week is geheel beantwoord. Maar het
blijkt dat we voor deze keer ook nog een vervangende collectant nodig zijn in de Molstraat. Het gaat om
pl. 8 adressen. Wie kan en wil dit doen? Aanmelden bij de administratie: tel. 612234.
Catechisatie 16+ - dinsdagavondgroep: De catechisatiegroep o.l.v. ds. J. van Meerveld komt bijeen op
dinsdagavond van 19.00 - 19.45 uur in de pastorie, Hoofdvaart 5.
Groeigroep: Dinsdagavond 13 december om 20.00 uur in de pastorie, Hoofdvaart 5.
Bijbelkring: O.l.v. ds. J. van Meerveld komen we bijeen op donderdagmorgen 15 december in de Grote
zaal van de Fontein. Om 9.45 uur staat de koffie klaar!
Onder schooltijd: We komen woensdag vanaf 10.00 uur bij elkaar bij Nelly Hilberink, Zwiersstraat 52.

Concert Krimkoor: Op donderdag 1 december was er in de van Dedemkerk ’s avonds een geweldig
concert van het Krimkoor uit de Oekraïne. Na aftrek van alle kosten is de netto opbrengst 900 euro.
Omdat de spullen daar veel goedkoper zijn dan hier kun je dit bedrag vermenigvuldigen met factor 3. Een
geweldig bedrag voor het weeshuis. Hartelijk dank!

De Antenne
Collecteopbrengst 4-12: PKW: € 290,74 – Diaconie: € 191,63
Vacatures 2012: Als kerkenraad denken we al na over de invulling van de vacatures van volgend jaar.
Denkt u mee? Formulieren om namen op te geven liggen in de hal van de Antenne.

