De Antenne
9.30 uur: mevr. ds. J. de Haan, Ommen
Dienst van Schrift en Tafel, lopende viering

2 december 2018 1e Advent

Van Dedemkerk

9.30 uur: Dienst in de Antenne

Collecten: In de dienst: College van Diakenen
Bij de uitgang: PKW
19:00 uur: Dienst in de Fontein

19.00 uur - de Fontein: ds. G.A. Trouwborst, Nieuwleusen
Dienst van Schrift en Tafel, zittende viering
Collecten: In de dienst: College van Diakenen
Bij de uitgang: PKW

van Dedem Marke: Naast de weeksluiting op zaterdagavond is er deze zondag om 10.00 uur een avondmaalsviering in het Baken.
Voorganger is ds. W. Visscher. Wees welkom!
Kindercollecte: 4e kwartaal 2018: Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Accra - Ghana
Collecteopbrengst 25 november 2018: PKW € 596,20 incl. € 143,21 opendeurdienst; K&S € 590,17
Begroting 2019 van de Diaconie: De begroting van de Diaconie voor 2019 is inmiddels goedgekeurd door de Kerkenraad. U kunt
de begroting inzien door deze bij de Diaconie op te vragen. Stuur een mailtje naar arjen.schollaardt@gmail.com en u krijgt de
begroting gemaild. Of u kunt telefonisch contact opnemen via tel. 06-42826995.
Begrotingen 2019: In de kerkenraad van 21 nov. jl. zijn de begrotingen van de colleges van Kerkrentmeesters besproken en
goedgekeurd. Helaas verwachten we volgend jaar voor zowel de Van Dedemkerk als voor de Antenne een flink tekort. E.e.a. zal
mede afhangen van de opbrengsten via de Actie Kerkbalans 2019 en de invulling van de predikantsvacature. In de Samenspraak
van januari meer hierover. De begroting voor de Antenne met toelichting is op te vragen bij de koster van de Antenne of per mail via
kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl. Vragen kunnen worden gesteld aan de penningmeester, Huib Visscher, tel.
616815. De begroting voor de Van Dedemkerk is op te vragen via mail: kerkrentmeesters.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl of bij
Johan Kuiper, tel. 785217.
Beroepingscommissie: De beroepingscommissie heeft inmiddels contact gehad met het PKN-dienstencentrum in Utrecht. Er is
gesproken over de invulling van de vacature voor een nieuwe predikant in onze gemeente. Tot nu toe hebben we van
gemeenteleden circa 35 namen ontvangen van mogelijk geschikte predikanten. De profielschets voor deze predikant kunt u vinden
in de Samenspraak van oktober. Tot 10 december kunt u nog namen aanleveren bij de beroepingscommissie:
beroepingsciepknddv@gmail.com.
De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het januarinummer van de Samenspraak is zaterdag 8 december om 17.00 uur. S.v.p.
uw kopij voorzien van uw naam en telefoonnummer, zodat we in geval van vragen contact met u kunnen opnemen. U kunt uw kopij
aanleveren per e-mail via de.samenspraak@gmail.com. De tekst graag in een Word bestand in de bijlage meesturen. U kunt de
tekst ook in beide kerken in de daarvoor bestemde bus (de Antenne) of postvakje (Van Dedemkerk) deponeren. Wilt u in de
onderwerpregel de titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?
Taizé: Dinsdag 4 december is er Taizéliederen zingen in de kerkzaal van de Antenne. We zingen van 18.45 - 19.45 uur. Heb je tijd
en zin om een uurtje mee te zingen? Wees welkom!
Gemeenteavond - woensdag 28 november: De gemeenteavond stond in het teken van ontmoeten. Ongeveer 150 leden van onze
gemeente hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om met elkaar te praten. Ds. Jonathan Zondag heeft de opening van de
avond verzorgd. Maaike Hiemstra heeft de gemeente geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de visitatoren. Op dit
moment worden de laatste gesprekken gevoerd met gemeenteleden. Ze zullen hun bevindingen verwerken in een rapport. Het
rapport zal eerst met de kerkenraad gedeeld worden aan het begin van 2019 en daarna met de gemeente. Ook is er gesproken over
het fusie proces. Welke stappen er gezet zijn in ons fusie proces en welke stappen er nog genomen moeten worden. Het advies van
taakgroep beheer fusie zal in december met de kerkenraad worden gedeeld. Het advies zal meer duidelijkheid moeten geven over
het tijdpad tot de werkelijke fusie. Daarna heeft Judith van Kesteren ons ingelicht over het proces wat vooraf gaat aan het beroepen
van een predikant en welke stappen de beroepingscommissie genomen heeft. Verschillende gemeenteleden hebben van de
gelegenheid gebruik gemaakt om vragen te stellen aan de kerkenraad.
Zendingsblad: Het zendingsblad van Kerk in Actie, met deze keer de titel LICHT, ligt vanaf vrijdag 30 november weer klaar om
verspreid te worden. Aan alle bezorgers van het zendingsblad de vraag of u weer de aantallen uit de Antenne zou willen ophalen en
deze willen brengen naar de bij u bekende adressen? Alvast bedankt! Voor info kunt u terecht bij Diny Petter, de Aak 63, tel.
614758. Ook kunt u mailen naar dinypetter@home.nl.
Bijbelkring - ds. Zondag: Op 6 december komt de Bijbelkring met ds. Jonathan Zondag weer bijeen in de Fontein. We beginnen
om 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom. We lezen Maleachi 2: 14- 3: 5. Thema: Is nu alles beter?

Bijbelkring - ds. Karsten van Staveren: Een kring voor iedereen die overdag tijd heeft. Met elkaar willen we openhartig van
gedachten wisselen over wat God ons door een geopende Bijbel heen wil zeggen. Zo willen we van elkaar leren en groeien in onze
levensweg met God. We komen donderdag 6 december bij elkaar in de consistorie van de van Dedemkerk om 9.45 uur. Informatie is
in te winnen bij ds. Karsten van Staveren: dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of tel. 612425.
Brongroep: De brongroep is een groep mensen van alle leeftijden die met elkaar in gesprek willen raken over de Bijbel. Als je de
Bijbel met elkaar leest is het telkens weer een verrassing dat je aan het einde van een avond met iets nieuws naar huis gaat. We
komen op 6 december om 20.00 uur voor het eerst bij elkaar dit seizoen in zaal 2 van de Fontein. Opgave kan bij ds. Karsten van
Staveren: dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of tel. 612425.
Verzoekplatenprogramma: Dinsdagmorgen a.s. vanaf 10.30 uur wordt weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma voor
luisteraars van de kerktelefoon uitgezonden. Het programma is dan, maar ook later, te beluisteren op www.kerkomroep.nl en wordt
gepresenteerd door Renske Bakker. Verzoekjes, een felicitatie, bemoediging of een lied dat u graag wilt horen, kunnen aangevraagd
worden bij Janny Prinsen, tel. 612644.
EigenwijzZ-dienst - zondag 9 december: Het licht komt van alle kanten, van de zon, van kaarsen, lampen en ga zo maar door.
Maar zorgt ook God voor licht in ons leven? Met alle lichtpunten belooft het een stralende dienst te worden. De dienst begint om
10.30 uur en vanaf 10.00 uur staat het drinken klaar. Het jongerenkoor Power uit Wierden verzorgt de muzikale begeleiding en ds.
Karsten van Staveren zal ons meenemen in het thema “licht”. Alle kinderen willen we vragen om een zaklamp mee te nemen, zo
zorgen we er samen voor dat het licht blijft. Jij komt toch ook? Tot dan!
Zondag 9 december 2018 - Collecte binnenlands diaconaat - Perspectief voor (ex)gedetineerden: Veel gevangen willen na het
uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit op eigen kracht te doen. Exodus, partner van Kerk
in Actie, ondersteunt hen bij het werken aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Ze kunnen terecht in een van de elf
Exodushuizen. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Exodus en andere diaconale projecten in
Nederland. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Bezoekdienst Kerkaktief nodigt alle leden van de PKN gemeente uit voor het vieren van het kerstfeest voor ouderen (vanaf ca. 65
jaar). Deze viering is op donderdag 13 december om 15.30 uur in de Fontein, met aansluitend onze gezamenlijke broodmaaltijd en
het kerstverhaal door Janny Naber. U kunt zich opgeven t/m 9 december i.v.m. de broodmaaltijd bij Janny Naber, tel. 614996 of Gé
Louise Nijboer, tel. 614945. Ook als u geen vervoer heeft, kunt u dit doorgeven aan deze dames. U bent van harte welkom.
Levende Kerststal in de Van Dedemkerk - wie helpt?: Op zaterdag 15 december vindt er in en rond de Van Dedemkerk weer het
muziekevenement Iedereen Zingt en de kerstmarkt plaats. Net als voorgaande jaren zijn we als kerk aanwezig met een levende
kerststal, maar dit keer in de kerk die van buiten en binnen sfeervol verlicht zal zijn. De bezoekers kunnen onze monumentale kerk
bewonderen en worden meegenomen in het kerstevangelie, er is ruimte om een kaarsje aan te steken en een kop koffie of thee te
drinken. Om dit mogelijk te maken zijn we nog vrijwilligers nodig voor de kerststal maar ook om de bezoekers te ontvangen. Meer
infomatie of aanmelden? Joke v/d Beld, 06-19290061 of Gerrie Zwiers, 06-55586426.
Kerstpakketactie: In de Antenne worden op zaterdag 22 december kerstpakketten gemaakt. De pakketten zijn bestemd voor
gezinnen en alleenstaanden die het financieel moeilijk hebben. Weet u een adres, laat het voor 15 december a.s. weten aan een
diaken of mail naar kerstpakketactiededemsvaart@gmail.com. U kunt iets bijdragen door op 22 december tussen 9.30 en 10.30 uur
levensmiddelen te brengen. (Geen producten met alcohol). Of door deze, tijdens de openingstijden, in het winkelwagentje in de hal
van de Antenne te leggen. Een gift kan ook, die kan overgemaakt worden naar: NL30RABO0373713452 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Dedemsvaart i.w., o.v.v. Kerstpakketactie 2018. Ook zijn we op zoek naar mensen die ons willen helpen op 7 of 8
december met een inzamelingsactie van extra producten voor in de kerstpakketten. Dit wordt bij de Jumbo gehouden. U kunt zich
hiervoor opgeven via bovenstaand e-mailadres.
Oliebollenactie: Met de jaarwisseling organiseren we weer onze befaamde oliebollenactie. Het bestelformulier voor de oliebollen
en/of kniepertjes ligt in de hal van de Antenne, de ingang van de Van Dedemkerk en in de Fontein. Ook vindt u daar de dozen
waarin de bestelformulieren gedaan kunnen worden. Bestellen kan ook via de mail: p.v.kesteren@hetnet.nl. Op maandagmiddag 31
december kunnen tussen 15.00 - 16.30 uur de bestellingen in de koffiekamer van de Antenne opgehaald worden. Vanzelfsprekend
is er dan ook de mogelijkheid om anderen te ontmoeten, een kopje koffie/thee te drinken en alvast de oliebollen te proeven. Bestelt
u weer? Wij bakken graag voor u! Namens de bakkers, uw oliebollenbakker, Piet van Kesteren.
Kopij voor de Nieuwsbrief, bij voorkeur digitaal, kunt u via e-mail pkn.nieuwsbrief@gmail.com aanleveren vóór woensdag 18.00 uur of
schriftelijk bij René Grijsen, De Magnolia 42, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

