Zondag 15 december 2013, 3e Advent
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.
Kerst uitzending muziekprogramma: Dinsdagmorgen 17 Dec. half elf, is er een extra uitzending van het
muziekprogramma voor de luisteraars van de kerkomroep. Dit is een speciaal kerstprogramma, waarin geen
verzoekjes worden gedraaid. Het zal door de beide presentatoren, Ben Harms en Renske Bakker, worden verzorgd.
Bijbelkring: Dinsdag 17 december komt de Bijbelkring o.l.v. ds. J.van Dijk vanaf 10.00 uur bijeen in zaal 1 van de
Fontein. We volgen Petrus verder op zijn weg van het geloof.
55+: Donderdag 19 december a.s. hopen we met elkaar Kerst te vieren in de Antenne. Naast de Kerstliturgie komen
Suzanne en Iris Hendriks voor ons spelen en zingen. We beginnen gewoon om 14.00 uur. Voor vervoer kunt u
bellen (tussen 12-13.00 uur) met mevr. Huizinga tel: 613071 Allen van harte welkom!
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, een
briefje in de collectezak of via Nellie Hilberink 614844 of Maaike Hiemstra 611196. U kunt iets bijdragen door
tussen 10.00 en 11.30 uur levensmiddelen te brengen. Een gift kan ook, o.v.v. Kerstpakketactie 2013 op één van
onderstaande rekeningen: bankrekeningnummer NL85RABO 0312961944 van de Diaconie Herv. Gemeente
of bankrekeningnummer NL85RABO 0312994311 van de Gereformeerde Diaconie
Basiscatechisatie: Hallo jongens en meiden uit groep 7 en 8. Op zondag 22 december is er weer basiscatechese
tijdens de dienst van 9:30. Dit keer in De Antenne in het zaaltje boven, dus even de trap op! We vinden het gezellig
als jullie allemaal komen en neem gerust iemand mee. Met de zegen komen we even in de dienst. Tot dan! Groeten
Erna en Alice (voor info Alice Visscher 617339 of alicevisscher@kpnmail.nl)
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.
Kerstnachtdiensten: De Samenwerkende Kerken van Dedemsvaart organiseren traditiegetrouw twee
kerstnachtdiensten op Kerstavond dinsdag 24 december. De eerste dienst begint om 20.00 uur in de Van
Dedemkerk. Het thema is: Hij was, Hij is en Hij komt… Aan deze dienst voor het hele gezin werkt het kinderkoor
Toontje Hoger uit Dedemsvaart mee. Dhr. H. Wind heeft de algehele leiding en ds.J.van Dijk verzorgt de
overdenking. De tweede dienst begint om 22.00uur in De Antenne. Het thema is: Zonder Jezus is je kerst mis! Deze
dienst is gericht op jongeren, maar ook zij die jong van geest zijn, zijn uiteraard van harte welkom! We willen

samen kerstliederen zingen, luisteren naar bijzondere optredens en ds. Wouter Moolhuizen verzorgt de overdenking.
De collecte in beide diensten is bestemd voor Serious Request.
Kinderkerstfeest:
Op tweede Kerstdag is er weer een kinderkerstfeest in de Antenne, waar de clubs aan mee werken.
De dienst begint om 9.30 uur. Voor de dienst is er gelegenheid om koffie/thee of fris te drinken. Er zullen veel
kerstliedjes worden gezongen en natuurlijk wordt er een kerstverhaal verteld. Als jullie allemaal komen wordt het
vast heel gezellig met elkaar.
GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Lopers eindejaarscollecte: Als eerste onze hartelijke dank dat u weer wilt lopen voor de eindejaarscollecte!
Vanmorgen na de dienst liggen in de consistorie alle looplijsten voor u klaar. Mocht u een looplijst zien van iemand
in de buurt, maar die is er niet om op te halen wilt u die dan ook meenemen, dat scheelt ons weer wegbrengen.
Succes en tot 2 januari. Met vriendelijke groet de Kerkrentmeesters
Collecteopbrengst 01 december:
PKN Pastoraat € 180,89
Kerk en Samenleving: Werelddiaconaat € 258,23
Van Dedem Marke: Werelddiaconaat € 60,35
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.
Nieuw Liedboek: Beste mensen, regelmatig wordt er uit het Nieuwe Liedboek gezongen. Wilt u liever uit een boek
zingen tijdens de dienst en u heeft er zelf geen? Onderin de boekenkast in de hal (naast de consistorie) zijn Nieuwe
Liedboeken beschikbaar die u tijdens de dienst mag gebruiken. Ook voor vergaderingen of andere bijeenkomsten
zijn deze te gebruiken. Na gebruik graag weer terugleggen op dezelfde plaats. Met vriendelijke groet; Taakgroep
Vieren.
Begrotingen 2014: Vanaf zondag 15 t/m 22 december liggen de begrotingen voor 2014 in de kerk beschikbaar
voor de gemeenteleden. Het betreft zowel de begroting van onze Kerk als van Kerk & Samenleving.
Belangstellenden kunnen een exemplaar meenemen. Op het voorblad is aangegeven dat er in januari nog een
spreekuurtje wordt gehouden om eventuele vragen te beantwoorden. College van Kerkrentmeesters en Taakgroep
Kerk & Samenleving
Collecteopbrengst 01 december:
PKN Pastoraat € 195.71
Kerk en Samenleving: Werelddiaconaat € 376.35

