Zondag 22 december 2014, 4e 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.
Basiscatechisatie: Hallo jongens en meiden uit groep 7 en 8. Vandaag is er weer basiscatechese tijdens de dienst
van 9.30 uur. 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. Ben je al in de kerk dan
mag je als nog komen. Tot zo! 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 22.00 uur 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.
Kerstviering Van Dedem Marke: Zorgcentrum Van Dedem Marke houdt de kerstviering op dinsdag 24 december
in zaal De Meent. We beginnen om 18.30 uur. Het VDM- vrijwilligerskoor verleent medewerking. Wees welkom.
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.
Oliebollen: Dit jaar organiseren we voor de vijfde keer de oliebollenactie. Ook ditmaal kunnen gemeenteleden en
andere geïnteresseerden weer hun oliebollen bestellen (de prijs is gelijk aan vorig jaar) 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 donderdag 26 dec.
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).

Nieuwjaarswandeling: Het is mooi om samen het jaar goed te beginnen. Het leek ons daarom leuk om een
Nieuwjaarswandeling in Avereest te houden samen met jong en oud. Op zondag 19 januari verzamelen we ons bij
de van Dedemkerk om 14.00 uur. Aansluitend hebben wij een Amerikaanse fuif (iedereen neemt wat te eten mee).
Jullie kunnen je opgeven bij ds. Karsten van Staveren. Mijn kinderen gaan ook mee die van jou ook? Verdere
informatie volgt nog.
Sirkelslag Young 2014: Het is weer zover! Vrijdag 7 februari 2014 is Sirkelslag Young er weer voor de klassen 1
en 2. We maken er weer een hele gezellige avond van in De Antenne en hopen natuurlijk de Sirkelslag bokaal te
winnen! Kijk op www.sirkelslag.nl voor meer informatie.
Je bent welkom vanaf 19.15 uur en het duurt tot ongeveer 21.30 uur.
GEMEENTE RONDOM DE ‘VAN DEDEMKERK’
Liturgie Eerste Kerstdag: NLB 506:1,2,4, NLB 481 1,2 (Gez. 135), NLB 503 , NLB 478: 1,2,4 (Gez 139) , NLB
476 (Gez. 145), Ere zij God: Schriflezing Matteus 2: 1-12
Collecteopbrengst 15 december:
Plaatselijk Kerkelijk Werk € 351,91
Kerk en Samenleving/Diaconie € 254,04
GEMEENTE RONDOM ‘DE ANTENNE’
Liturgie Eerste Kerstdag: Ps. 98 vers 1 en 2; NLB Lied 469 (gez133)vers 1, 2, 3 en 4; NLB Lied 487 (gez. 134);
Lied v/h Licht; Jes. 52: 7–10; NLB Lied 484; Matth 1: 18 – 25; NLB Lied 473 ( gez 132); NLB Lied 477 vers 1, 3,
5; Lied 454 (ELB); Lied 101 (ELB)
Kerstmarkt 13 en 14 december: Vorige week vrijdag en zaterdag hebben we op de kerstmarkt gestaan met
knieperties en 2e hands kerstartikelen, de opbrengst ervan was: € 975,- . Weer een mooi bedrag. Misschien hebt u
straks wel weer kerstspullen over, dan houden wij ons aanbevolen. U kunt daarvoor bellen: Magriet Lamberink tel.
614668 of 0618451011 Stuurgroep fondsenwerving.
Huurder De Meule. Deze week hebben we een overeenkomst getekend met de plaatselijke afdeling van het Rode
Kruis. Deze gaan na de verbouwing van de Meule de meest noordelijke zaal in de Meule van ons huren. De huur
betreft enkele dagdelen per week; de ruimte blijft voor de overige tijden beschikbaar voor andere gebruikers en het
eigen jeugd-, en clubwerk. Naar verwachting gaat de huur na de zomervakantie in. Taakgroep Beheer De Antenne
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 15 december:
Plaatselijk Kerkelijk Werk/Pastoraat € 302,Kerk en Samenleving/Diaconie € 199,-

