Zondag 27 november 2011 (eerste Advent)

Opendeurdienst: Vanavond is er een Opendeurdienst in de Van Dedemkerk. Het Jongerenkoor 'Together' uit Lutten
zal daarin zingen o.l.v. Joke Odink,De organist is Hans Niezink, ds. J. van Dijk heeft de leiding en hij zal uitleg
geven over het thema van de dienst: "Voor niets gaat de zon op."
Zoals gebruikelijk worden er voor de dienst drie liederen gezongen en de aanvangstijd is daarom 18:50 uur.
Vorming & Toerusting m.b.t. 'Kerk & Israël: Zondagmiddag 27 november a.s. van 15.30 u. - 17.00 u.
maakt ds. Roeland Busschers uit Assen ons deelgenoot van zijn geboeid zijn door Chassidische verhalen.
Met verve brengt hij deze joodse verhalen tot leven. De muziek wordt verzorgd door de band NoMoreWaiting.
Zij zijn in het programma actief als klezmermuzikanten. Vanaf 15.00 u. is er eerst koffie, thee of fris dat bij de
entreeprijs van € 7,50 is inbegrepen.
Hebbe hebbe hebbe: We leven in een materialistische wereld waarin bijna alles draait om geld en mooie spullen.
Maar maken deze dingen je ook echt gelukkig? Of zijn er andere dingen die jou het gevoel van rijkdom geven? Dat
geld en spullen niet gelukkig maken wordt duidelijk in deze jeugddienst. De dienst wordt gehouden op zondag 4
december 2011 in “de Antenne” aan Wilhelminastraat in Dedemsvaart. Aanvang 19.00 uur. Stepdance groep So
Double U uit Houten geeft een presentatie in deze dienst. Zij willen het geloof doorgeven door middel van dans en
muziek. De voorganger in deze dienst is dhr. Smit.
Benefietconcert: Donderdag 1 december is er in de Van Dedemkerk een benefietconcert van het KRIMKOOR uit de
Oekraïne. Negen hooggeschoolde mannenstemmen en 9 hooggeschoolde vrouwenstemmen zingen Advents- en
Kerstliederen uit Rusland en de Oekraïne. Een bijzonder concert, dat om 19.30 uur begint. De entree is 10 euro. Van
harte welkom!
Webmaster gezocht:De webmaster van de Gereformeerde Kerk Chris Weijenberg stopt er binnenkort mee. Wie
heeft interesse om samen met de webmaster vanuit de Hervormde Gemeente dit op te pakken? Het doel is, om met
z’n tweeën de gezamenlijke website van de Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.o. te beheren. Interesse? Bel
(0523-614308)of mail (vrielinggj@gmail.com) me dan even Gerrit Jan Vrieling.
Inpakkers gevraagd voor kerstpakketten: Werkgroep Hongarije is weer gevraagd om voedselkerstpakketten te gaan
inpakken voor Vidotrans-HTG in Heerenveen. Hiermee kunnen we de kas van de werkgroep spekken. Wie kan ons
helpen op zaterdag 3 december 2011 Wij vertrekken om 08.00 uur vanaf de Van Dedemkerk, Hoofdvaart 5. Het zou
mooi zijn als wij deze dag met 35 personen bezig zijn om dit karwei af te krijgen. Mocht je maar een gedeelte van
een dag kunnen, dan is dat ook geen enkel probleem. Wie al eens mee geweest is, weet dat het een gezellig
gebeuren is. Het is niet alleen werken, maar ook voor de inwendige mens zal worden gezorgd. 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
Catechisatie: Maandag van 19.00-19.45 uur komt de groep o.l.v. ds.J.van Dijk weer bij elkaar in zaal 2 van de
Fontein
16+ dinsdagavondgroep: De catechisatiegroep o.l.v. ds J.van Meerveld dinsdagavond van 19.00 – 19.45 uur
in De Antenne.
Groeigroep/Brongroep:Dinsdagavond hopen we elkaar te ontmoeten om 20.00 uur in de pastorie aan de Hoofdvaart.

Bijbelkring:Donderdagmorgen 1 december komt de Bijbelkring o.l.v. ds J.van Meerveld weer bijeen in de grote
zaal van de Fontein.Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar! We lezen deze keer Psalm 90.
De Bijbelkring “Met Marcus het jaar door” o.l.v. ds.J.van Dijk komt donderdag 1 december vanaf 10.00 uur bijeen
in de consistorie van de Van Dedemkerk.
Van Dedemkerk
Collecteopbrengsten: 20 november Plaatselijk Kerkelijk Werk € 431,32. K&S/Diaconie € 307,00
Brandhout:De kerkrentmeesters zoeken gemeenteleden die belangstelling hebben voor het brandhout
wat vrijkomt uit het kerkbos. U kunt hiervoor contact opnemen met de koster.
Jubileum: Op zaterdag 3 december hopen Gerard en Annie Oosting, Krikkenstraat 9, 7701 CW Dedemsvaart in
familiekring te gedenken, dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd!
Morgendienst 27 november:Vanmorgen is het de eerste zondag van Advent en traditiegetrouw verleent het
Chr.Mannenkoor Asaf haar medewerking aan de dienst.
Kerkbladbezorging: a.s. woensdag liggen de kerkbladen plus de nodige post weer klaar in het Kruispunt om rond
gebracht te worden.
De Antenne
Collecteopbrengsten: 20 november Plaatselijk Kerkelijk Werk € 434,37 K&S/Diaconie € 350,19
Jubileum: Jo en Mannes Dorgelo (Pr. Bernhardstraat 28, 7701 HP Dedemsvaart) zijn op maandag 28 november 50
jaar getrouwd. Zaterdag is het in familiekring al gevierd, op de dag zelf verwachten zij hoog bezoek. Van harte
gefeliciteerd!

