Zondag 18 december 20111, 3e adventszondag
Kerstavond in Dedemsvaart: Traditiegetrouw organiseren de Samenwerkende Kerken van Dedemsvaart (voorheen
Convent) op Kerstavond 24 december twee diensten. Voor het eerst zal er dit jaar een duidelijk verschil zijn tussen
beide diensten. De eerste dienst om 20.00 uur in de van Dedemkerk. De “klassieke” Kerstnachtdienst zal worden
opgeluisterd dor het RK koor “Con Amore”. Zij zingen een aantal mooie liederen en wij zingen bekende
kerstliederen. Er zal aandacht zijn voor de kinderen, want er komen altijd veel gezinnen. Ds. W. Moolhuizen, de
nieuwe predikant van de Chr. Ger. Kerk, verzorgt de verkondiging en ds. J. van Dijk leidt ons door de dienst. Het
thema luidt: “Van harte welkom!”.
Om 22.00 uur begint de Kerstzang. Ze heeft de laagdrempelige stijl van een volkskerstzang. Er zal een muziekgroep
van de Chr. Ger. Kerk zijn en samen met hen zingen we bekende kerstliederen met en zonder orgelbegeleiding. Er
zijn kerstclips, we luisteren naar het Kerstevangelie en er is een korte, flitsende verkondiging van ds. Moolhuizen.
We willen ervaren hoe bijzonder het is om samen naar Kerst toe te leven. Het thema luidt: “Met Jezus heb je pas
een kerst, man!”. De collecte is na aftrek van gemaakte kosten bestemd voor de Voedselbank Hardenberg.
Oliebollen: De bestellingen voor de oliebollen en kniepertjes kunnen gedaan worden! Tot en met dinsdag 26
december a.s. heeft u de gelegenheid om het bestelformulier voor de kniepertjes en oudejaarsoliebollen in te vullen.
In de hal van de kerk liggen voor u bestelformulieren klaar. Ook via de website van de kerk (www.pkndedemsvaart.nl) kunt u het bestelformulier downloaden. Eventueel kunt u ook uw bestelling via de mail doorgeven
(p.v.kesteren@hetnet.nl). Namens de bakkers, uw oliebollenbakker, Piet van Kesteren.

Van Dedemkerk
Collecteopbrengst 11-12: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 201,17 – Diaconie: € 243,00.
H.V.G. ‘Tabitha’: Donderdag 22 december hopen wij het Kerstfeest te vieren in de Fontein van 12.30 – 16.00 uur.
Samen gebruiken wij eerst een broodmaaltijd, daarna pauze en vervolgens de liturgie, verzorgd door de leden,
samenzang en een vrij verhaal. U bent als gast van harte welkom, wel graag opgeven bij mevr. T. Poeste, tel.
613778.
Catechisatie 16+: De dinsdagavondgroep begint weer op 10 januari.
Medewerking eindejaarscollecte/kerkbalans: We houden niet op met vragen. Het blijkt dat we in ieder geval nog 2
collectanten nodig hebben. Eén voor de Aak met de oneven nummers en éen voor het begin van de Moerheimstraat
vanaf de Julianastraat, plm. 11 adressen. Wie kan en wil dit doen? De routes liggen vandaag in de consistorie.
Medewerkers eindejaarscollecte: De routes liggen klaar in de consistorie, wilt u ze zoveel mogelijk meenemen?
Kerkbladbezorging: Woensdag a.s. liggen de kerkbladen weer klaar in het Kruispunt om rondgebracht te worden.

De Antenne
Advies beroepingscommissie: De beroepingscommissie van de Gereformeerde Kerk te Dedemsvaart is gekomen
met een advies aan de kerkenraad om in de vacature van ds. de Buck te beroepen ds. B.G. Breunesse uit
Hardenberg. Dit advies is unaniem door de kerkenraad overgenomen in haar vergadering van 7 december. Ds.
Breunesse (52 jaar) ging op latere leeftijd HBO theologie studeren aan de NHL-leergangen en heeft vervolgens de
academische opleiding theologie in Groningen afgerond. Was in Roodeschool pastoraal medewerker (tijdens SOWproces) en van 2003-2008 predikant in Gramsbergen (tijdens SOW-proces). Van 2008-heden predikant bij defensie.
Ds. Breunesse zal vanochtend voorgaan in de dienst in de Antenne. Na afloop van de dienst zal onder de koffie nog
nader kennis met hem gemaakt kunnen worden. Wie de dienst mist kan deze later beluisteren via
www.kerkomroep.nl of een CD lenen via het beamteam.
Uitnodiging gemeenteavond n.a.v. beroepingsadvies: Op woensdag 11 januari a.s. wordt om 20.00 uur een extra
gemeenteavond gehouden in de Antenne, waar de beroepingscommissie een toelichting zal geven op het
uitgebrachte advies om ds. Breunesse te beroepen. U krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en u uit te spreken
over een eventueel beroep aan ds. Breunesse. U wordt allen van harte uitgenodigd voor deze gemeenteavond. De
kerkenraad zal vervolgens dezelfde avond daarna in een extra vergadering beslissen of ds. Breunesse beroepen zal
worden.

