Zondag 16 december 2012, 3e Advent
Toelichting liturgische bloemschikking. Het thema van deze zondag, 3e Advent, is: levend water. De kleur is roze.
Het Licht van Kerst wordt al even zichtbaar. De wegbereider Johannes is ook een puinruimer. Alleen maar mooie
woorden roepen en er niet naar handelen is voor Johannes huichelarij. Egoïsme, corruptie en afpersing vertroebelen
en vervuilen het leven (de vaas met vervuild water). Als je je laat dopen dan hoort daarbij dat je vruchten
voortbrengt die een nieuw leven waardig zijn. Alleen zó blijft het Levenswater zuiver en helder. Als symbool
hiervoor ziet u bij de schikking een vaas met helder water.
TV-reportage IKON: Syb van der Ploeg bezoekt Uganda. De IKON zendt vandaag (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. Met de kerstcollecte kunt u meehelpen om deze
kinderen een thuis te bieden.
55+. Donderdag 20 december hopen we met elkaar Kerst te vieren. We beginnen gewoon om 14.00 uur in De
Antenne. Het dubbelmannenkwartet komt meezingen en Joop Moes vertelt een kerstverhaal. Iedereen is van harte
uitgenodigd! Voor vervoer kunt u bellen (tussen 13-14.00 uur) naar mevr. Huizinga, tel. 613071.
16+ gespreksgroep. Wij gaan op donderdag 20 december naar de Mommeriete Brouwerij in Gramsbergen. We
krijgen daar een rondleiding met uitleg en we praten met elkaar door over bier, trappisten en geloof. Wanneer je ook
mee wil, er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Vol=Vol, want er is maar een beperkte ruimte bij de brouwerij.
Kosten € 5,00 p.p. We vertrekken om 19.30 uur bij De Antenne. We hebben nog twee auto’s + chauffeurs nodig ..
Meld je aan: bg.breunesse@gmail.com.
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. 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.
Ameezing christmas. Op zaterdagavond 22 december wordt in de Immanuelkerk aan de Zwiersstraat een
kerstpraiseavond gehouden, die geheel in het teken staat van de voorbereiding op het kerstfeest. Onder begeleiding
van een band worden bekende (kerst)liederen gezongen. Aanvang is om 19.30 uur, de avond zal rond 21.00 uur
worden afgesloten, daarna bent u/jij van harte welkom om een kopje koffie/thee te blijven drinken.Komt u/jij zich
ook verwonderen en meezingen?
Basiscatechese. Hallo groep 7 en 8, zondag 23 december is er basiscatechese. We komen samen tijdens de
ochtenddienst van 9.30 uur in De Fontein, naast de Van Dedemkerk. Van harte welkom, tijdens de zegen hopen we
weer terug te zijn in de kerk. Groetjes Erna en Astrid (voor info: Alice Visscher 617339 of a.p.visscher@home.nl ).
Kerstconcert Chr. Muziekvereniging Jubal en Euphonion Singers.
Op zondag 23 december om 19.00 uur is er een kerstconcert in De Antenne. Medewerking wordt verleend door de
gehele muziekvereniging van Jubal: het Jeugdorkest,

de Showband en het Harmonie Orkest. Het is tevens een afsluiting van het 50-jarig jubileumjaar van Jubal.
De Euphonion Singers uit Wilsum zijn uitgenodigd om dit jubileumjaar samen met Jubal af te sluiten. De entree is
gratis. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. We hopen we dat u het geheel komt
beluisteren.
Kerstnachtdiensten van 24 december. De groep "Choral" verzorgt om 20.00 uur de kerstnachtdienst 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.
Om 22.00 uur gaan we in de kerstnachtdienst in De Antenne op zoek naar geluk en vinden hoe relevant God daarbij
kan zijn. Samen met de aanwezigen, de EPN-band, Johan Snoek (mimespeler), ds. Moolhuizen en ds. Huiskamp
ondernemen we de zoektocht. De collecte bij de uitgang van beide diensten is bestemd voor Serious Request 3 FM,
die samen met het Rode Kruis geld inzamelt om de babysterfte wereldwijd terug te dringen.
Oliebollen-/kniepertjesactie. Dit jaar organiseren we voor de vijfde keer de oliebollen-/kniepertjesactie. 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
bestelformulieren. U kunt dit bestelformulier voor dinsdag 25 december deponeren in de kartonnen doos in de hal
van de kerk of via de mail doorgeven aan: Piet van Kesteren, emailadres: p.v.kesteren@hetnet.nl.
Bestelt u weer? Wij bakken graag voor u!
Nieuwjaarsdag. In tegenstelling tot wat in De Samenspraak staat vermeld, is de dienst op 1 januari 2013
(nieuwjaarsdag) om 10.30 uur in De Antenne en niet in de Van Dedemkerk. Vanaf 10.00 uur is er gelegenheid om
koffie/thee te drinken.
Vakantie Bijbel Club 2013. Ook volgend jaar willen we graag weer een Vakantie Bijbel Club (VBC) organiseren,
maar dat kan niet zonder een stuurgroep. Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste mensen, die in de stuurgroep
willen, zodat we de voorbereidingen voor een nieuwe Vakantie Bijbel Club kunnen starten! Lijkt het je leuk, of wil
je graag eerst wat meer informatie, neem dan contact op met Geja Boertien, tel. 610056 of mail naar
boertien72@home.nl. Om de VBC weer een succes te laten worden, hebben we jullie hulp hard nodig!

De Antenne:
Collecteopbrengsten 9-12:
Plaatselijk Kerkelijk werk/Pastoraat € 164,91 ; Kerk & Samenleving/Werelddiaconaat: € 167,16.
Ontheffing. De kerkenraad deelt u mee dat wegens omstandigheden Marit Stekelenburg, op haar verzoek, is
ontheven uit het ambt van ouderling. Wij bedanken zuster Stekelenburg voor de plezierige samenwerking.

Van Dedemkerk:
Collecteopbrengsten 9-12:
Plaatselijk Kerkelijk Werk/Pastoraat € 158,50; Kerk & Samenleving/Werelddiaconaat € 192,77.
Heilige Doop. Vandaag, 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.

Eindejaarscollecte. Vanmorgen liggen voor alle lopers van de eindejaarscollecte de lijsten klaar in de consistorie,
willen jullie die na de dienst meenemen? Er is voor 1 route, te weten Schuttevaer 75 -111 (ong. 10 adressen) nog
een loper nodig. Wie wil dit op zich nemen? Je kunt je naam doorgeven aan Wenny Schuurman of even bellen naar
het kerkelijk bureau, tel. 610894.
Kerstviering H.V.G. ‘Tabitha’.
Op donderdag 20 december komen we bij elkaar om het Kerstfeest te vieren in De Fontein.
We beginnen om 12.30 uur met een broodmaaltijd, daarna volgen we de kerstliturgie. Na de pauze met thee of
koffie is er een kerstverhaal. Ook niet-leden zijn van harte welkom, opgave bij mevr. T. Poeste, tel. 613778, is
gewenst.
Koffiedrinken. Op zondag 23 december is er na de morgendienst gelegenheid om samen koffie te drinken in De
Fontein.

