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Zondag 24 december 2014, 3e Advent
Heilige Doop. Vandaag hopen we in de Van Dedemkerk de Heilige Doop te bedienen aan Eliana Kosse.
Meet & Greet. Vandaag, 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 .
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 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 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 levensmiddelen 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 commissie Maaike Hiemstra.
Begrotingen 2015 De begrotingen 2015 van de kerk en van taakgroep Kerk en Samenleving zijn goedgekeurd door de
kerkenraad. Voor gemeenteleden liggen er kopieën van deze begrotingen op de tafel in de hal. Hebt u vragen over of wilt u
een mondelinge toelichting op de begrotingen, dan bent u welkom op maandag 15 december van 19.30-20.00 uur in De
Antenne. Vragen kunnen ook schriftelijk gesteld worden. Informatie hierover staat in de brief bij de begrotingen.
‘Tabitha’. De Kerstmiddag van ‘Tabitha’ is niet op donderdag 18 december, zoals in het programma is vermeld, maar op
dinsdag 23 december van 12.30-16.00 uur in De Fontein, met medewerking van Freddy Bruins.
55+. Donderdagmiddag 18 december hopen we met elkaar Kerst te vieren. Het CBTV regiokoor komt zingen, er is een
Kerstliturgie en een verhaal. We beginnen om 14.00 uur en als u graag gehaald wilt worden kunt u (tussen 12.00-13.00 uur)
bellen met mevr. Huizinga, tel. 613071. Tot donderdag.
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.
Advent Anders!: Op woensdag 17 december gaan we samen naar het kerstconcert van Sela. We verzamelen ons om
18.30 uur bij de van Dedemkerk.
Kerstzangavond. De jaarlijkse Kerstzangavond wordt gehouden op zondag 21 december in Kerkelijk Centrum “De Antenne”,
m.m.v. Chr. Muz. Ver. Jubal, Van Dedemkerkkoor en De Cantorij, 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.
Workshops ‘ontmoet elkaar eens anders’. We zijn er weer in geslaagd 5 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 als 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
en je kunt het nalezen op de website www.pkn-dedemsvaart.nl .
Kerstconcert Christelijk Mannenkoor Asaf. Het Chr. Mannenkoor Asaf uit Dedemsvaart houdt op vrijdag 19 december D.V.
in Kerkelijk Centrum “De Antenne” haar kerstconcert; de aanvang is 20.00 uur. Naast het koor, dat onder leiding staat van
dirigent Peter Bos, werken verder mee aan dit gevarieerde kerstconcert met daarin veel ruimte voor samenzang, Esther
Munsterman sopraan, Han Kapaan hobo, Wilco Veldkamp piano en Peter Eilander orgel. Kaarten in de voorverkoop à € 10,00

zijn verkrijgbaar bij Chr. Boekhandel de Welle Moerheimstraat Dedemsvaart, “De Antenne” Wilhelminastraat 3 Dedemsvaart
en digitaal secretariaat@mannenkoorasaf.nl Op de concertavond aan de deur van de kerk kosten de kaarten € 12,50
Bezoekdienst Kerkaktief (voorheen H.V.D.) nodigt alle leden van de P.K.N. gemeente uit voor het vieren van het kerstfeest
voor ouderen (vanaf ongeveer 65 jaar). Deze viering is op dinsdag 16 december in de Fontein. De middag begint om 15.30
uur. Aan de viering werken mee: Ds. van Dijk, Nico Aalberts (orgel), Janny Naber (kerstverhaal) en zang dhr. J. Dul en
mevr. J. ten Hertog. Ook is er weer een gezamenlijke broodmaaltijd. Wilt u zich van tevoren opgeven? ( Dit i.v.m. de te
bestellen broodjes.) Dit kan bij Janny Naber, te. 614996 of Ge Louise Nijboer, tel. 614945. Ook als u geen vervoer heeft, kunt
u dit doorgeven. U bent van harte uitgenodigd.
Brongroep: Dinsdag 16 december komen we om 20.00 uur bij elkaar in de consistorie van de Van Dedemkerk.
Verhuizen? Wij helpen! Vaak worden al overtollige meubels etc. ter beschikking gesteld voor de Fancy Fair. Als extra
service voor verhuizende mensen kunnen vrijwilligers ook de werkzaamheden doen om de woning weer kant en klaar op te
leveren aan de woningbouwvereniging of toekomstige koper. Denk hierbij aan: verwijderen vloerbedekking, gordijnen en
behang, gaten in muren dichtmaken. Uiteraard tegen een vooraf overeengekomen prijs of uurtarief. Dit bedrag gaat naar de
stuurgroep Fondsenwerving. Voor info kunt u contact opnemen met D. Olde, tel. 638569 of D. Starke, tel. 614568.

