Zondag 19 dec 2010 4e Advent
Samen gemeente
‘Opmaat tot Kerst’: Wij nodigen u uit op woensdag 22 december om samen met ons toe te leven naar het feest van het
Licht. Het Impluvium is een prachtige plek om deze ‘Opmaat tot kerst’ te beleven. Een half uur samen ‘zijn’, samen luisteren
naar het gezongen kerstverhaal bij de warmte van houtvuur en Glühwein. Aanvang: 21.00 uur Plaats: ‘Het Impluvium’
Noord Stegeren 54 Dedemsvaart. Hartelijk welkom! Henny Kruidhof en Meinie Veenstra
Kerstconcert: Op donderdag 23 december geeft het koor Cantus Consort Overijssel een kerstconcert in de kerk aan de
Wilhelminastraat onder de titel “ O, Magnum Mysterium” d.i. het mysterie van de geboorte Gods. Op het programma staan
werken uit vijf eeuwen kerstmuziek, waaronder het Ave Maria van Parsons, O Magnum Mysterium van Victoria en Jubilate
Deo van Britten. Het koor staat o.l.v. Edwin Velvis uit Stedum en wordt op het orgel begeleid door Henk de Vries uit
Zuidbroek. De reacties op het concert eerder in de kerk aan de Wilhelminastraat waren overweldigend. Het concert begint om
20.15 uur. Reserveren (€ 10,00) kan bij Albert Kremer, de Aak 153 (tel.613268). Aan de kerk is de entree € 12.00. Dit concert
mag u zeker niet missen.
Kerst-samenzang: Vanavond om 19.00 uur is er een Kerst-samenzangdienst in GKC met medewerking van Chr.Gem.Koor
Te Deum, Hervormd Kerkkoor, pianist Luko Hans en Chr. Muziekvereniging Jubal. Van harte welkom!
Kerstnachtdienst: Op vrijdag 24 december organiseren de gezamenlijke kerken van Dedemsvaart de kerstnachtdienst. Voor
velen een dienst met een bijzondere boodschap en vaak een extra reden om juist deze dienst te willen bijwonen. Het thema
is: A star is born! Een dienst met samenzang, muziek en het kerstevangelie.
Tegenwoordig zien we veel programma’s op tv: idols, x-factor en the voice of Holland. We stemmen op een mooie stem, een
goed uiterlijk, etc. Zouden we ook voor Jezus stemmen? Heeft hij een mooie stem of een goed uiterlijk? Een "ster" speelt
deze avond de hoofdrol! En ook Jezus was een "ster", toen en ook nu nog steeds, en met een kracht ,die enorm schijnt. De
eerste dienst begint om 20.00 en de tweede dienst start om 22.00 beide in de Kerk aan de Hoofdvaart. Voorgangers voor
beide diensten zijn ds. Meerveld en ds. Huiskamp. Aan de kerstnachtdienst werken mee: Jeugdkoor Animato uit Hardenberg
,de blazers van Jubal en organist Jan Ferdinand Hooikammer. De collecte is bestemd na aftrek van de kosten voor de actie
“Serious Request” van Radio 3FM.
Workshops 2011 : In de kerk ligt een programmafolder met informatie over de workshops fotografie, bloemschikken, Indisch
koken, schilderen en een knutselmiddag voor kinderen. Deze workshops zijn voor iedereen toegankelijk. Neem een folder,
kies een workshop en neem iemand mee! Opgeven kan tot en met 5 januari a.s.
De Samenspraak - ‘Rond de Zondag’: Op oudejaarsavond is er om 19.30 uur een gezamenlijke dienst in de Kerk aan de
Hoofdvaart. Voorganger is ds. J. van Dijk. Op nieuwjaarsmorgen is er om 10.30 uur, een dienst in de Gereformeerde Kerk
(vanaf 10.00 uur is er koffie). Voorganger is ds. G.B. Huiskamp. Deze diensten staan vermeld in het januarinummer, dat voor
eind december bij u bezorgd wordt.
Catechisatie: De catechisatie van ds. Huiskamp op de dinsdagavond voor dit jaar is afgelopen. We beginnen weer op 11
januari 2011 om 19:15 in de kerk aan de Wilhelminastraat
Kinderkerstfeest: Komen jullie ook naar het kinderkerstfeest van beide kerken? Op de 2e kerstdag wordt er in de kerk aan de
Wilhelminastraat kinderkerstfeest gevierd. Vanaf 9:00 staat er drinken met iets lekkers voor iedereen klaar, om 9:30 beginnen
we met de dienst. Samen met het jeugdorkest van Jubal gaan we kerstliedjes zingen, ook gaan we luisteren naar een
kerstverhaal die verteld zal worden door (juf) Gea Ruhof. Wij hopen jullie allemaal te zien!
e
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Kerstkrant : Op 1 en 2 kerstdag is de diaconiecollecte voor “Kinderen in de Knel”. Dit keer is de collectefolder de Kerstkrant
“Vol van Hoop”. Het thema is 'Hoop voor kinderen in de knel'. Het werk van de organisatie Afrodes in Colombia staat hierbij
centraal. Op de laatste pagina van de Kerstkrant is informatie opgenomen over dit project in Colombia. Behalve uw bijdrage
e
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aan de collecte op 1 en 2 kerstdag, kunt u het werk van” Kinderen in de Knel” ook steunen door donateur te worden. Een
machtigingskaart hiervoor vindt u in het midden van de Kerstkrant.

Kerk aan de Wilhelminastraat
Oliebollenactie. Nog enkele dagen (tot donderdag 23 dec. ’10) heeft u de gelegenheid om het
bestelformulier voor de kniepertjes en oudejaarsoliebollen te bestellen. In de hal van de kerk liggen voor
bestelformulieren klaar. Eventueel kunt u ook uw bestelling via de mail doorgeven
(p.v.kesteren@hetnet.nl). Namens de bakkers, uw oliebollenbakker, Piet van Kesteren

u

Kerk aan de Hoofdvaart
Bijzondere “jeugddienst” : Deze morgen, vierde Advent, is er een bijzondere dienst ,die het midden houdt tussen een
jeugddienst en een gewone dienst. Noem het een dienst voor jong en oud ,met als voorganger ds.J.van Dijk. Het thema:

“Beelden van hoop” wordt interactief uitgewerkt. De groep Ruach Musterion uit Dedemsvaart (www.ruachmusterion.nl)
begeleidt alle liederen.
Koffiedrinken: In het “Kruispunt” is er op woensdagmorgen 29 december geen koffiedrinken, maar op 5 Januari staan wij
weer klaar om u hiervan te voorzien met een lekker “kniepertje” erbij. Fijne feestdagen toegewenst.
Eindejaarscollecte: De vorige week was er een oproep om 3 collectanten. Daarin was maandag voorzien. Maar helaas
bleek dinsdag, dat er 1 collectant voor een andere route had afgezegd. Wie kan en wil dit alsnog doen? de Lisdodde met 8
adressen. De enveloppen liggen in de consistorie,evt. inl. tel. 612234.
Kerkbladbezorging: Woensdag liggen de kerkbladen weer klaar in het Kruispunt. U kunt ze eventueel ook na de kerst
bezorgen.
e
1 kerstdag: Het Hervormd Kerkkoor werkt mee aan de dienst om 9.30 uur. We beginnen al om 9.20 uur met samenzang
van kerstliederen. Het thema: “Flashmobs”. Voorganger:ds. J.van Dijk.

