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Zondag 21 december 2014, 4e Advent
Opbrengst Gezamenlijke Collecten. 30 nov. 2014: K&S / Missionair Werk € 492,63; PKW € 450,76.
7 dec. 2014: K&S / Stop de Ebola-ramp (Kerk in Actie)- collecte in de kerk € 817,37; PKW € 556,93 ;
collecte in de Van Dedem Marke € 45,89; gift bij collecte van 30 nov. € 25,00; 14 dec. 2014: K&S /
Diaconie € 412,43; PKW € 532,10.
Kopij voor de Nieuwsbrief. In verband met de komende feestdagen en het tijdig drukken van de
Nieuwsbrief, kunt u de kopij inleveren uiterlijk op dinsdag 23 december tot 18.00 uur en dinsdag 30
december tot 18.00 uur.
Kerstzangavond. De jaarlijkse Kerstzangavond wordt vandaag gehouden, 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.
Anders Kerkendienst. Graag willen wij jullie weer uitnodigen voor de Anders Kerkendienst op 18 januari
in het nieuwe jaar! Het begint weer gezellig met een kopje koffie, thee of ranja om 10:00 uur waarna de
dienst om 10:30 uur begint. Graag tot dan!
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.
De kerstcollecte en kindercollecte dit jaar zijn bestemd voor weeskinderen in Rwanda. Elke jaar
met Kerst denken we aan Jezus. Hij groeide op aan de hand van Maria, zijn moeder, en Jozef, die als
een vader voor hem zorgde en zo een soort pleegvader voor Hem was. Wij vinden dat ieder kind een
Jozef verdient. Dit jaar denken we in het bijzonder aan de bijna 230.000 weeskinderen in Rwanda en
steunen met de kerstcollecte voor Kinderen in de Knel, het werk van Mwana Ukundwa centraal. Mwana
Ukundwa zet zich in voor deze kwetsbare groep kinderen. Dit doen ze door te zorgen voor een
volwassene die de ouderrol voor een aantal weeskinderen op zich kan nemen. Verder bieden zij
onderwijs, medicijnen, voedsel en schoon water aan deze kinderen. We hopen deze Kerst met elkaar
onvergetelijk te maken voor de weeskinderen in Rwanda. Alvast bedankt voor uw steun!
16+ groep. De avond van 22 december a.s. gaat niet door!
Tabitha. Dinsdag 23 december a.s. is de Kerstmiddag van ‘Tabitha’ van 12.30-16.00 uur in De Fontein.
De middag wordt begonnen met een broodmaaltijd. Daarna volgen de liturgie m.m.v. Freddy Bruins en
het Kerstverhaal. Gasten zijn van harte welkom.

Koffiemorgen. Op 24 december zijn wij gewoon open, maar 31 december zijn wij gesloten. Vanaf 7
januari 2015 ontvangen wij u het hele jaar weer graag met koffie/thee en knieperties o.i.d. Wij wensen u
fijne feestdagen. Trijny Kouwen.
Verzoekplaten-kerstprogramma. Dinsdagmorgen a.s. vanaf 10.30 uur kunt u luisteren naar een
kerstprogramma voor de luisteraars van de Kerkomroep en de Kerktelefoon. Dit programma is ook op
Tweede Kerstdag vanaf 11.00 uur te beluisteren via Omroep NOOS en de kabelkrant. Het wordt
gepresenteerd door Renske Bakker en Ben Harms. Verzoekjes of felicitaties voor de volgende
uitzending op 13 januari 2015 kunt u weer worden aanvragen bij Janny Prinsen, Hoofdvaart 5a in
Dedemsvaart. Dit kan schriftelijk, maar ook digitaal via aartprinsen@hotmail.com of per telefoon: 0523612644.
Basiscatechese. Hallo jongens en meiden van groep 7&8 op zondag 28 december is er weer
basiscatechese. Dit keer in De Antenne, in het zaaltje boven, dus even de trap op. Alvast een
mededeling: op 25 januari gaat de basiscatechese niet door i.v.m. de Meet en Greet dienst om 11.00 uur
in De Antenne. Er is dan geen dienst in de Van Dedemkerk. Ook is er geen kindernevendienst in de
eerste ochtenddienst. Misschien zien we jullie bij Meet en Greet?? De eerst volgende basiscatechese zal
op 22 februari zijn in De Antenne. Dus basiscatechese op 28 december en 22 februari in De Antenne en
op 25 januari is er geen basiscatechese i.v.m. Meet en Greet. Graag tot 28 december om 9.30 uur !!
Alvast fijne kerstdagen. Hartelijke groet; Erna en Anja. Voor info basiscatechese, Alice Visscher 617339,
0642825070 alicevisscher@kpnmail.nl
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 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 .
Kerkelijk Bureau van Dedemkerk. Het Kerkelijk bureau is woensdag, 24 december, gewoon open van
9.00 tot 12.00 uur,
maar woensdag 31 december “Oudjaarsdag” zijn wij gesloten.
Aanvulling ‘De Samenspraak’. Door een misverstand is het nieuwe adres van Lucas Lopers niet
vermeld in De Samenspraak. Zijn adres is: Lucas Lopers, Middenweg 18B, Kamer L, 9404 LL Assen.
Nieuwjaarswandeling. We zijn pelgrims en dat bevalt ons goed. In ieder geval leek het er vorig jaar op
toen wij met 50 mensen een nieuwjaarswandeling deden. Ook dit jaar willen we er ons weer aan wagen.
De wandeling zelf zal ongeveer 5 km zijn, zodat jong en oud er plezier aan kunnen beleven. De
voorlopige datum is zaterdag 10 januari in de middag. We vertrekken om 14:00 uur vanaf de Fontein. Als
iedereen wat meeneemt om te eten kunnen we de wandeling afsluiten met een gezamenlijk avondeten.
Aanmelden kan bij ds. Karsten van Staveren.
Van Dedem Marke. Op woensdag 24 december om 18.30 uur wordt in de Van Dedem Marke het
Kerstfeest gevierd. Voorganger is ds. C.A.J. van Dijk. Het VDM-vrijwilligerskoor hoopt haar medewerking
te verlenen.
Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u, bij voorkeur digitaal, inleveren voor dinsdag 18.00 uur bij René
Grijsen, De Magnolia 42, tel. 613632, of via e-mail op: pkn.nieuwsbrief@gmail.com . Kopij max. 6 regels
lang (Arial-10 pnt).

