Zondag 23 december 2012
NBG-Bijbelroosters 2013. Wij geven graag aan u door, dat er weer NBG-Bijbelroosters 2013 voorradig zijn. In De
Antenne staat Anneke Lei in de hal om ze uit te delen, daarna blijven ze op tafel in de hal liggen. In de Van
Dedemkerk kunt u ze zelf meenemen bij de uitgang. Namens de N.B.G. Werkgroep Dedemsvaart: Gezegende
Kerstdagen en tot horens in 2013.
Basiscatechese. Hallo groep 7 en 8, voor jullie is er vandaag basiscatechese. We komen samen tijdens de
ochtenddienst van 9.30 uur in De Fontein, naast de Van Dedemkerk. Van harte welkom, ook als je al in de kerk zit
mag je nog naar ons toekomen!! Tijdens de zegen hopen we weer terug te zijn in de kerk. Groetjes Erna en Astrid.
Voor info: Alice Visscher, tel. 617339 of a.p.visscher@home.nl.
Kerstconcert Chr. Muziekvereniging Jubal en Euphonion Singers. Vanavond 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 dat u het geheel komt
beluisteren.
Kerstviering Avondlicht. Op 24 december wordt de kerstviering gehouden in Zorgcentrum Avondlicht in zaal De
Meent. Voorganger is ds. C.A.J. van Dijk en het vrijwilligerskoor van Avondlicht zal medewerking verlenen.
Aanvang 18.30 uur.
Kerstnachtdienst 24 december 20.00 uur. De groep "Choral" verzorgt om 20.00 uur de kerstnachtdienst voor het
hele gezin in de Van Dedemkerk. Het thema is "Geen stille nacht". De onderdelen zijn: Kerstverhalen door ds.
Hans Schipper, zang door Choral en samenzang. Algehele leiding: Henk Ruiter. Er is ondersteunende informatie
over Choral te vinden op www.choral.nu
Kerstnachtdienst 24 december 22.00 uur. Iedereen wil gelukkig zijn en we zijn er dagelijks naar op zoek. We
hopen het te vinden in ons werk, vrienden, televisie, sociale media etc. Maar zullen we op deze manier echt ons
geluk vinden? In deze vernieuwende dienst gaan we op zoektocht, wat zullen we vinden? Benieuwd geworden?
Kom dan op 24 december naar De Antenne. De EPN-band zal deze dienst muzikaal begeleiden. Verder werken ds.
Huiskamp, ds. Moolhuizen en Johan Snoek (mimespeler) mee aan deze dienst. We starten onze zoektocht om 22.00
uur.
De collecte bij de uitgang van beide kerstnachtdiensten is (na aftrek van de kosten) bestemd voor Serious
Request 3 FM, die samen met het Rode Kruis geld inzamelt om de babysterfte wereldwijd terug te dringen. De
Kerstnachtdiensten worden georganiseerd door de Samenwerkende Kerken Dedemsvaart (v.h. Convent).
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.
De Antenne:
Collecteopbrengsten 16-12: Plaatselijk Kerkelijk werk € 291,00; Kerk & Samenleving € 215,00

Kindercollecte: € 19,90, totaal: € 63,52.
Liturgische bloemschikking voor Kerst. Het thema is: Huis van Licht en de kleur is wit. In de lezing van
Johannes lezen we dat het Woord mens is geworden. Johannes begint met het scheppingsverhaal: In het begin ..
Dan voegt hij er in één adem aan toe dat het Woord mens is geworden en bij ons heeft gewoond. Johannes opent
zijn verhaal met de bét en verkondigt dat het licht van het begin haar huis op aarde heeft gevonden. In de schikking
brandt de kaars nu in het hart van de bét: het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Het Licht van het
begin is met de geboorte van Jezus het huis van de aarde en mensen binnengekomen.
Toelichting liturgische bloemschikking 4e Advent. Het thema is: vruchtbaar leven en de kleur is paars. Alle
kaarsen branden. Maria en Elisabeth ontmoeten elkaar. De ze ontmoeting wordt verbeeld door de naar elkaar
toegebogen bloemen.
De witte rozen verbeelden de ongeboren kinderen van Elisabeth en Maria. De granaatappels zijn vanwege hun 365
zaden symbool van vruchtbaarheid. De Eeuwige komt ons in deze ontmoeting tegemoet. Het Licht begint door te
breken.
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.
Stuurgroep Fondsenwerving. Afgelopen zondag, tijdens de ochtenddienst, werd ons meegedeeld dat onze
kerstmarkt € 1243,05 heeft opgebracht. Een fantastisch resultaat op grond waarvan de stuurgroep heeft besloten dit
volgend jaar te herhalen. Dit betekent dat wij graag na de kerstdagen de kerstspullen bij u willen komen ophalen
wanneer u meent die toch niet meer nodig te hebben. U hoeft dan niets op te bergen en alleen onze ophaaldienst
even een seintje te geven. Zij komen het direct bij u ophalen. Met de door u ingebrachte kerstspullen hopen we
volgend jaar bovengenoemd succes te herhalen. Ophaaldienst:
Dick Olde, De Magnolia 2, tel. 638569 b.g.g. tel. 614267 of Freek Lamberink, tel. 614668 of 06-50424196.
Van Dedemkerk:
Collecteopbrengsten 16-12: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 360,40 ; Kerk & Samenleving/Diaconie € 292,02.
Eerste Kerstdag : 9.30 uur ds.J.van Dijk m.m.v.Herv.Kerkkoor. Samenzang vanaf 9.20 uur.
Tweede Kerstdag: 9.30 uur Kinderkerstfeest in de Antenne o.l.v. ds.J.van Dijk
m.m.v. clubs en Jeugdorkest Jubal. Koffie vanaf 9.00 uur.
Liturgie 1e Kerstdag 9.30 uur:
Thema: Tegendraadse logica. Zingen voor de dienst: ZG 115: 1, 3 en 5; ZG 135: 1, 3 en 4;
Gezang 138: 1 en 4. Welkom. Grote kaars aansteken + gedicht. Zingen: Psalm 98: 3 en 4. Votum en groet.
Zingen: EL 106: 1 en 2. Gebed. Zingen: Gezang 145: 1 en 2. Moment met de kinderen. Schriftlezing: Lucas 2: 1-7.
Kerkkoor zingt: Joy to the World. Schriftlezing: Lucas 2: 8-20. Kerkkoor zingt: In ‘t nachtlijk duister.
Verkondiging. Orgelspel.
Na terugkomst kindernevendienst: zingen: Gezang 143: 1, 2 en 3. Kerkkoor zingt: Licht in de duisternis en Vrede
op aarde. Pastorale mededelingen. Gebeden. Inzameling der gaven. Zingen: Gezang 135: 1, 2 en 3. Zegen. Zingen:
Ere zij God.
Bezorging De Samenspraak januarinummer 2013. In tegenstelling tot eerdere berichten, kunnen de bezorgers
van De Samenspraak deze afhalen op vrijdag 4 januari 2013 in Het Kruispunt; hiermee vervalt dus de eerder
opgegeven bezorgdatum van 24 december 2012.

