Zondag 25 november 2012, Eeuwigheidszondag
Bij de liturgische bloemschikking.
De beet of bét is de tweede letter uit het Hebreeuwse alfabet. In de schikking staat de bét centraal. Ook in de
schikkingen van Advent en Kerst. De letter moet van rechts naar links gelezen worden en de letter lijkt op een huis.
Hij betekent ook huis. De eerste letter in Genesis en daarmee de eerste letter van de bijbel, is de bét en daar zit een
verhaal aan vast. Elke letter in het Hebreeuwse alfabet heeft een betekenis. De bét vertelt: je hebt grond onder je
voeten, een dak boven je hoofd en een beschermende muur in je rug; je kunt het huis aan de voorkant verlaten en
het leven en het Licht tegemoet gaan. De toekomst is open. Het drukt het basisvertrouwen uit dat God je leven heeft
gewild, er is een huis voor je ín én ná dit leven. De kaars die bij de opening van het huis brandt, symboliseert dat de
mensen die overleden zijn, hun aardse huis hebben verlaten en zijn opgenomen in het Licht van de Eeuwige. Onze
dierbaren in dit Licht te zien kan ons troosten en de pijn van het gemis verzachten.
Zorgcentrum Avondlicht: Naast de weeksluiting op zaterdagavond om 19.00 uur, wordt op zondag 2 december
een Avondmaals-viering gehouden in zaal De Meent.
Opendeur dienst. Vandaag is er een Opendeur dienst in de Van Dedemkerk met als thema ‘hartbewaking’. Vanaf
18.50 uur is er samenzang. In deze dienst gaat voor ds. H.J.H. Pap uit Sint Jansklooster. De zang- en muziekgroep
Ancora o.l.v. Hans Wieringa en Alie Brinkman uit Zwolle zullen met enthousiasme hun muziek laten horen.
Inpakkers gevraagd voor KERSTPAKKETTEN. Werkgroep Hongarije is weer gevraagd om
voedselkerstpakketten te gaan inpakken voor Vidotrans-HTG in Heerenveen. Wie kan ons helpen op zaterdag 1
december? Wij vertrekken om 8.00 uur vanaf de Van Dedemkerk, Hoofdvaart 5. Tot op heden hebben zich 15
personen opgegeven, maar ….. als we met 30 personen kunnen gaan, is de klus rond de middag klaar. Heeft U zin
om ons te helpen??? Geef het dan door aan Cobi van Leussen, tel. 0523-612381/06-22662367 of mail naar
werkgroephongarije@planet.nl Alvast hartelijk dank.
Diaconie. Het gezamenlijke eten is de volgende keer op vrijdag 30 november in de Fontein. U bent vanaf 17.45 uur
van harte welkom. Om 18.00 uur beginnen we met de maaltijd. Als u zich nog wilt opgeven, dan kan dat tot
woensdag 28 november bij Nellie Hilberink, tel. 614844. De kosten zijn € 3,00 per persoon.
Stuurgroep Fondsenwerving. Elk jaar, aan het einde van de Fancy Fair worden alle metalen die over zijn gebleven
verkocht en de opbrengst is zeer de moeite waard. Vandaar dat wij u vragen onze ophaaldienst te bellen wanneer u
van plan bent metalen producten of producten waar nog metalen onderdelen aan zitten weg te gooien. Daarnaast
kunt u ook alle goederen waaraan een snoer/stekker zit bij ons inleveren. Tevens willen wij u van harte welkom
heten op de kerstmarkt in december a.s. waar de stuurgroep fondsenwerving de ingezamelde kerstartikelen te koop
aanbied. Ook zullen daar weer onze overheerlijke knijpertjes worden verkocht. Stuurgroep Fondsenwerving.
Collecte Kerk en Samenleving - Noodhulp Syrië! Kerk in Actie is één van de weinige organisaties die in Syrië
mensen bereikt die zijn gevlucht voor het voortdurende geweld. De hulpverlening richt zich op mensen die een
tijdelijk onderkomen hebben moeten zoeken in bijvoorbeeld kelders van scholen. Bij deze hulp gaat het om het
uitdelen van voedsel en artikelen voor de persoonlijke hygiëne aan mensen die er het slechtst aan toe zijn. Volgens
schattingen van Unicef bestaat de helft van de vluchtelingen uit kinderen. Voor hen is op kleine schaal tijdelijk
onderwijs opgezet, zodat kinderen hun studie weer kunnen oppakken. Steun Kerk in Actie bij dit goede werk door
vandaag gul te geven aan de collecte!

55+ middag. Donderdag 29 november a.s. komen we weer bij elkaar in de Antenne. Mevr. Anne Hunse komt
vertellen over Katharina van Bora, de vrouw van Maarten Luther. We beginnen om 14.00 uur. Indien u vervoer
nodig hebt kunt u van 12.00-13.00 uur bellen met mevr. Huizinga, tel. 613071 . Tot donderdag!
Belijdenisgroep. Dinsdagavond 27 november komen we o.l.v. ds. J. van Dijk vanaf 20.00 uur weer bij elkaar in
zaal 2 van de Fontein. Wie mee wil doen is welkom!
Bijbelkringen. Donderdag 29 november om 9.45 uur in zaal 1 van de Fontein o.l.v. ds. G. Arends en om 10.00 uur
in ’t Kruispunt o.l.v. ds. J. van Dijk. Brongroep dinsdag 27 nov. 19.30 uur in zaal 2, de Fontein.
De Antenne:
Collecteopbrengsten 18-11: Plaatselijk Kerkelijk werk € 342,- Kerk in Actie € 269,Gift: € 50,- voor de kerk en € 50,- voor de diaconie.

Werelddiaconaat € 280,-

Vakantie. Vanaf zondag 2 december t/m zondag 9 december heeft ds. Breunesse vrij. Wanneer er dringend
pastoraat nodig is kunt u contact opnemen met ds. G. Huiskamp.
Jeugddienst 2 december. Op 2 december gaat Sinterklaas aan het werk, hij doet dat in een Jeugddienst in de
Antenne kerk. Het wordt een leuke dienst, dat in elk geval, want voorgaan zal dominee Meinske van der Wal! Er
wordt mooie muziek in de dienst verwerkt, het is Nathalie Booij die daaraan mee werkt. Verheugd waren de
commissieleden, dat zij in de dienst zorgt voor een optreden. Het wordt een mooie dienst, dat is het streven, dus
komt het allen meebeleven! Ons heerlijk avondje gaat om 19.00 uur van start. Vol verwachting klopt ons hart.......
Van Dedemkerk:
Collecteopbrengsten 18-11: Plaatselijk Kerkelijk werk € 245,32
Kerk&Samenleving- Diaconaat Binnenland € 199,36
Op zondag 2 december is het Eerste Advent. Traditiegetrouw werkt dan het Chr. Mannenkoor Asaf mee aan de
dienst. Ruth Pos is de organist. Een dienst om 9.30 uur met mooie liederen op weg naar Kerst. Van harte welkom!
Voorjaarsmarkt. We zijn al weer bezig met de voorbereiding van de voorjaarsmarkt 2013, die begin mei zal
worden gehouden. Heeft u verkoopbare goederen voor ons en u heeft geen ruimte om ze te bewaren? U kunt dan
bellen naar de fam. Zwiers, tel. 612403 of fam. van de Wal, tel. 613864.
De bruikbare spullen komen we graag bij u ophalen.

