Zondag 25 december 2011, eerste kerstdag
Kerkdiensten:
2e Kerstdag in De Antenne: 9.30 uur - Gezinsdienst m.m.v. Jeugdorkest ‘Jubal’.
Oudejaarsavond in de Van Dedemkerk: 19.30 uur - ds. J. van Meerveld
Collecte Diaconie: Het motto is ‘Geef om ieder kind’. Een project in de sloppenwijken van Yogyakarta,
Indonesië, staat centraal. Veel kinderen zwerven daar na schooltijd op straat, omdat de ouders lange dagen moeten
werken voor een schamel loon. Deze kinderen lopen grote kans slachtoffer te worden van verslaving, uitbuiting en
misbruik.
Anak Wayang, een partnerorganisatie van Kerk in Actie, ondersteunt ouders bij de opvoeding, wijst hen op hun
rechten en helpt kinderen o.a. bij het voltooien van hun opleiding. De collecte aan de uitgang is tijdens de
kerstdagen in beide kerken bestemd voor Kinderen in de Knel, van Kerk in Actie.
Bijzondere dienst. Op zondagmorgen 8 januari zal er in de Van Dedemkerk een bijzondere dienst zijn, die samen
met leden van het Jeugdteam is uitgedacht. Het thema is: “Kappers bestaan en God ook.” Voor de kinderen is er
geen kindernevendienst, maar wel een leuke verrassing. We zingen fijne liederen en Only One Way uit
Gramsbergen zal zingen. Voorganger is ds. J. van Dijk. Laat u verrassen en bemoedigen.
Kerstpakkettenactie. Zaterdag 17 december hebben de gezamenlijke diaconieën van de Rooms Katholieke,
Hervormde en Gereformeerde kerken kerstpakketten gemaakt. Veel mensen hebben een bijdrage geleverd in de
vorm van een financiële gift, het geven van levensmiddelen of door het maken en bezorgen van de pakketten.
Dankzij een bijdrage van al deze mensen hebben we 134 pakketten kunnen maken voor en bezorgen bij
alleenstaanden en (eenouder)gezinnen die een extraatje kunnen gebruiken. Hartelijke dank daarvoor.
Oliebollen: De bestellingen voor de oliebollen en kniepertjes kunnen gedaan worden! Tot en met dinsdag 27
december a.s. heeft u de gelegenheid om het bestelformulier voor de kniepertjes en oudejaarsoliebollen in te vullen.
In de hal van de kerk liggen voor u bestelformulieren klaar.
Ook via de website van de kerk, www.pkn-dedemsvaart.nl , kunt u het bestelformulier downloaden. Eventueel kunt
u ook uw bestelling via de email doorgeven op p.v.kesteren@hetnet.nl .
Namens de bakkers, uw oliebollenbakker, Piet van Kesteren.
Ontmoet elkaar eens anders: Zin in een korte cursus schilderen op woensdag 11, 18 en 25 januari 2012? Er zijn
nog een aantal plaatsen vrij, dus meld je aan via dinekekooijmans@xs4all.nl . Kosten: 10 euro voor 3 avonden.
Drie enthousiaste en ervaren cursusleiders helpen je graag bij het realiseren van je eigen kunstwerk!

Van Dedemkerk
Collecteopbrengst 18-12: Plaatselijk Kerkelijk Werk € 231,57 - K&S Diaconie € 173,16.
Op Woensdag 28 December is er gèèn koffie drinken in het Kruispunt. Maar vanaf woensdag 4 Januari bent u elke
week weer van harte welkom.
Catechisatie 16+: De dinsdagavondgroep begint weer op 10 januari.

Beamteam presentatie van Dedemkerk online. De presentatie op de beamer in de Van Dedemkerk is ook online te
zien. Ga naar G-mail (startpagina van Google), vul de gebruikersnaam "liturgienhk" in en het wachtwoord
"liturgie1" (dus liturgie met een cijfer 1) en druk op OK. Let op: dit wachtwoord is onlangs gewijzigd!! Je komt dan
in de postbus waarin je de gewenste presentatie kunt selecteren en kunt bekijken/downloaden.
Hartelijke
groeten van het Beamteam.

De Antenne
Uitnodiging gemeenteavond n.a.v. beroepingsadvies: Gemeenteavond n.a.v. beroepingsadvies.
Op woensdag 11 januari a.s. wordt om 20.00 uur een extra gemeenteavond gehouden in de Antenne, waar de
beroepingscommissie een toelichting zal geven op het uitgebrachte advies om ds. Breunesse te beroepen. U krijgt de
gelegenheid om vragen te stellen en u uit te spreken over een eventueel beroep aan ds. Breunesse. U wordt allen van
harte uitgenodigd voor deze gemeenteavond. De kerkenraad zal vervolgens dezelfde avond daarna in een extra
vergadering beslissen of ds. Breunesse beroepen zal worden. Ds. Breunesse is op 18 december in de morgendienst
voorgegaan. Deze dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl of door een CD te lenen bij het beamteam.
Collecteopbrengst 18-12: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 212,48 – K&S Diaconie € 360,=..

