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Zondag 30 november 2014, 1e Advent
Opbrengst gezamenlijke collecten:
23 nov. 2014 : Kerk & Samenleving / Diaconie € 579,73. Plaatselijk Kerkelijk Werk € 789,46
Dopen De Antenne: Vandaag ontvangen Roland van Dorrestein, zoon van Marlon en Dianne van Dorrestein, De Koningsvaren 64 en Suze
Lawant, dochter van Jeroen en Gelina Lawant, Bachplein 37, de heilige doop
Van Dedem Marke: Naast de weeksluitingen op zaterdag om 19.00 uur is er op zondag 7 dec. om 10.00 uur een avondmaalsviering
Collecte Missionair Werk Binnenland: Nog geen vijftig jaar geleden aten we allemaal bijna alleen maar aardappelen en groente. Nu eten
we wraps, sushi, noodles en meer. Dit beeld illustreert dat Nederland veel diverser is geworden en dat geldt ook voor hoe we in het leven
staan en de kerk beleven. Veel Nederlanders worden niet meer bereikt met de bestaande vormen van kerk zijn. Door nieuwe vormen van
kerk zijn kunnen méér mensen ontdekken, wat het evangelie inhoudt. Pioniersplekken noemen we deze nieuwe vormen. Nieuwe vormen
kunnen zijn: in een café verhalen uit de Bijbel bespreken; een huiskerk; een klooster nieuwe stijl. Al die pioniersplekken hebben eenzelfde
verlangen: een gemeenschap vormen waar mensen kunnen ontdekken dat God liefde is en nabij wil zijn. De Protestantse Kerk heeft
inmiddels zo’n dertig helpen realiseren. Door uw bijdrage aan de tweede collecte draagt u daaraan bij.
1e Advent: Op deze eerste zondag van Advent worden we opgeroepen tot waakzaamheid, om goed te kijken naar kleine tekens van
verwachting. In de driehoek van geloof, hoop en liefde zien we een tak met knoppen die een belofte inhoudt van bloei. Het is een hoopvol
teken in een verwarrende tijd. Zie, kijk, hoe in geloof ,de hoop vanuit liefde ,groeit in een wereld
waarin zoveel donker is. Goede God, wakker ons vellingen aan, om de tekens te verstaan, die vertellen over ,Uw toekomst.
Verzoekplatenprogramma: Dinsdagmorgen a.s. vanaf 10.30 uur wordt weer het maandelijks verzoekplatenprogramma
voor de luisteraars van de kerkomroep en kerktelefoon uitgezonden. Het word ditmaal gepresenteerd door Ben Harms. .
Verzoekjes voor de volgende maand , (Januari 2015) een felicitatie zomaar een groet of wat u zelf mooi vind kunnen alweer worden
aangevraagd bij Janny Prinsen Hoofdvaart 5a schriftelijk of per e-mail aartprinsen@hotmail.com – tel. 612 644.
Rock Solid: Maandag 1 dec. is alweer de laatste keer! Let op: We sluiten spetterend af in de Fontein (ingang voorkant). De tijd is wel
gewoon hetzelfde: 19.30 uur.
Solid Friends: Ben je 14 of 15 dan is er Solid Friends voor jou. We komen bij elkaar op 3 en 10 december in de kleine zaal van de Fontein.
Wij hebben er zin in. Kom jij ook?
Doopgesprek: Voor een ieder die zich of zijn kind(eren) wil laten dopen in de Van Dedem-kerk zal er op 2 dec. om 20.00 uur in kleine zaal
van de Fontein een doopgesprek zijn. Wilt u zich voor maandag 1 dec. om 10.00 uur opgeven bij ds. Karsten van Staveren.
Kerst an de Voart: Het gaat helemaal goedkomen! We zijn nog op zoek naar een “wijze” voor de vrijdagavond 12/12 en een “herder” voor
zaterdagavond 13/12. Verder zoeken we voor dezelfde avonden nog 2 “gidsen”, die de marktbezoekers uitnodigt en de route met hen loopt.
Wie meldt zich aan? Ds. Bart Breunesse.
The Voice of God - part 1: the Blind Auditions: We zien het wekelijks voorbij komen op de tv, het beroemde RTL programma the Voice of
Holland. Maar hoe zit het eigenlijk met the Voice of God, draai jij om voor de stem van God? Hoe herken je de stem van God? Allemaal
vragen waar je niet dagelijks bij stil staat, maar toch hebben ze een zekere waarde.
We gaan hier verder op in tijdens de EigenwijzZ dienst van 7 dec., we starten om 19:00 uur in De Antenne aan de Wilhelminastraat. Ds.
Dekker uit Wierden zal voorgaan in deze dienst en Julia Nijhuis zorgt voor de muzikale begeleiding.
Wat geloven we in Gods naam? : Het vervolg was verdiepend. En er zijn nog 2 avonden over om met elkaar te praten over de basics van
het christelijke geloof. Samen met andere 30ers en 40ers willen we nadenken over de inhoud van het christelijke geloof. De avonden zijn:
1 en 8 dec.
Evaluatie: De federatie bestaat ruim een jaar, een mooie periode om te evalueren. De kerkenraad verneemt graag uw ervaringen in deze.
Het evaluatieformulier is digitaal in te vullen via de link: http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=205704 . Daarnaast is het
formulier te vinden via de website en app van onze gemeente. De app is te downloaden voor ios en android in de appstore (hiervoor
‘protestant’ intypen, de rest spreekt voor zich). Tevens is het invullen op papier mogelijk. De evaluatieformulieren liggen in de hal van De
Antenne en bij uitgang Noord van de Van Dedemkerk. Hier kunt u ze ook ingevuld weer inleveren (t/m 7 dec. a.s.).
Workshops ‘ontmoet elkaar eens anders’. We zijn er weer in geslaagd 4 mooie workshops te organiseren in het voorjaar van 2015. Als jij
dat ook vindt, geef je dan op. Opgeven kan bij Johannes Ballast tel.nr 615451, email johannesballast@home.nl of bij Martha Prins tel.nr.
616205, email martha.prins@live.nl De workshops zijn ‘Decoratieve hocker van hout maken’ met vervolg een ‘kussen voor de hocker’ in
januari. ‘Pech onderweg’ laatste 2 weken februari. ‘Krans met jute roosjes’ in maart en ‘Wandelen’ in april. Deelname aan de workshops is
een mooie gelegenheid om elkaar eens anders te ontmoeten. De deelname is niet gratis maar een deel is voor onkosten materiaal en een
deel voor het Pastor Thomas Schoolfonds India. Voor informatie liggen er weer workshopboekjes in de hal van De Antenne en De Fontein.
Kerk & Israel : Woensdag 10 dec. 19.30 uur in de Fontein, Hoofvaart 5, Dedemsvaart. Ds. Henk Poot (full-time in dienst van Christenen
voor Israël) houdt op woensdag 10 dec. een zeer boeiende lezing over het thema: Israël, Jezus en de kerk. Ds. Poot zal aandacht
besteden aan vragen als: wat is er zo bijzonder aan Israël en waarom is het Joodse volk zo intens verbonden met het land waar zij wonen?
Wie is Jezus eigenlijk? Is het feit dat Hij in Israël is geboren belangrijk? En de kerk? Hoe is de kerk omgegaan met wat de Bijbel zegt over
Israël en Jezus? Commissie Kerk & Israël, ds. Gerbrig Arends (06 538 728 70) en Gerrit Jan Vrieling (06 22 69 14 10).
Inloopochtend Ontslag en nu?: Woensdag 11 dec. Het overkomt in deze tijd helaas velen van ons; we krijgen ontslag! Hierdoor raken we
vrijwel allemaal, korter of langer uit ons evenwicht en roept het ontslag heel veel emoties op. Voor sommigen werkt het goed om er met
anderen of juist met lotgenoten over te praten. Hiervoor bieden we graag de gelegenheid door een speciale inloopochtend te organiseren
voor mensen die ontslagen zijn. Deze ochtend zal gehouden worden op woensdag 11 dec.van 10.00 – 12.00 uur in de Antenne. Loop

vrijblijvend bij ons binnen, Dominee Bart Breunesse en twee diakenen zullen u hartelijk ontvangen. Om te weten hoeveel koffie we moeten
zetten vinden we het fijn als u zich vooraf aanmeldt. Dit kan per e-mail naar diaconie. vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl
Jubileum: Op 6 dec. 1974 zijn Koert en Janny Naber getrouwd. Ze wonen na 40 jaar huwelijk nog steeds aan de Langewijk nr. 33. We
willen ze vanaf deze plaats van harte feliciteren met dit jubileum en nog heel veel goede jaren onder Gods zegen toewensen.
Ontmoetingsgroep: Maandag 1 dec. vieren we vanaf 20.15 uur in zaal 2 van de Fontein het Sinterklaasfeest. Ieder neemt twee cadeautjes
mee: één mooi en één weggevertje. En daarmee begint het spel.
Dienst van Schrift en Tafel: Zondag 7 december is er ’s morgens in beide kerken en ’s avonds in de Fontein een dienst van Schrift en
Tafel. In de Antenne een lopende en in de Van Dedemkerk een zittende viering. Een goede voorbereiding.
Verloren. Wie heeft tijdens de 'Anders Kerken' dienst een verkeerde zwarte jas meegenomen? Graag melden bij de koster van De Antenne.
Visitatie:3 dec. a.s. bezoeken visitatoren, ds. van Staalduine en mevrouw Lichtenbelt, onze gemeente. Het betreft een pastoraal bezoek
vanuit het regionaal college. Zij bezoeken de predikanten en de kerkenraad. Daarnaast spreken de visitatoren met vertegenwoordigers van
de taakgroepen en willen ze graag met gemeenteleden praten. Dit laatste kan op woensdag 3 dec. van 18.00 tot 18.30 uur in de consistorie
bij de Van Dedemkerk. Weet u van harte uitgenodigd; aanmelding vooraf is niet nodig. Meer informatie vindt u in De Samenspraak.

