Van Dedemkerk

3 december 2017
1e advent

09.30 uur: Ds. K. van Staveren - Doopdienst

De Antenne

9.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

Liturgie: Ps. 139: 1, 2; NLB 791: 1, 2 en 3; ELB 450; Opw.
602, NLB 440: 1 en 2; NLB 425
Schriftlezing: Jesaja 2: 1-5
Thema: “Vol verwachting klopt ons hart”

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Diaconie
19.00 uur - De Fontein: mw. ds. G.G. Rohaan

19.00 uur: Dienst in de Fontein

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Diaconie
Zorgcentrum van Dedem Marke: Naast de weeksluitingen op zaterdagavond (aanvang 19.00 uur), wordt er zondag 10
december om 10.00 uur een avondmaalsviering gehouden in het Baken.
Kindercollecte: KIA: Ghana visserij: kinderen uit deze slavernij halen
Leven uit de Bron voor zondag 10 december - 2e Advent: Johannes 1: 19-28
Geboorte: Op 24 november is Levi van Garderen geboren, zoon van Auke en Marjan, broertje van Anna en Naomi. Ze
wonen aan de Meerkoet 18.

Heilige Doop: In de ochtenddienst zullen Ties Dieter Hofman, Mira Amber Linde, Teun Allard Varwijk, Rens Joas Ekelmans
en Simon Kamp worden gedoopt.
Collecteopbrengst 26-11: K&S: € 454,88 en PKW: € 551,74
Verzoekplatenprogramma: Een programma dat elke eerste dinsdag van de maand vanaf 10.30 uur is te beluisteren voor de
luisteraars van kerktelefoon en kerkomroep met verzoekjes voor de maand december. Het programma wordt deze keer
gepresenteerd door Ben Harms. Verzoekjes en felicitaties of zomaar een schouderklopje voor de volgende uitzending kunnen
weer aangevraagd worden bij Janny Prinsen, tel. 612644 of per e-mail: aartprinsen@hotmail.com.
Bezoekdienst Kerkactief: De medewerk(st)ers van Bezoekdienst Kerkactief kunnen de Echo’s voor Kerst woensdagmorgen
6 december a.s. tussen 9.30 en 11.30 uur ophalen in het Kruispunt.
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. Donderdag 7 december komen we om 20.00 uur samen in zaal 2 van de Fontein. Informatie bij ds. Karsten van
Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of tel. 0523-612425.
Kopij de Samenspraak: De deadline voor het inleveren van kopij voor de Samenspraak van januari 2018 is zaterdag 9
december, 17.00 uur.
Kerstpakketactie - 16 december 2017: In de Antenne worden er op zaterdag 16 december kerstpakketten gemaakt. De
pakketten zijn bestemd voor gezinnen en alleenstaanden die het financieel moeilijk hebben. Denk aan mensen die werkloos
zijn (geworden), een gezin waarin sprake is van scheiding, een kleine zelfstandige of een alleenstaande met een parttime
baan. Weet u een adres, laat het voor 12 december a.s. weten aan een diaken of mail naar:
kerstpakketactiededemsvaart@gmail.com. U kunt iets bijdragen door op 16 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: NL70FVLB0226122344 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w., o.v.v. Kerstpakketactie 2017.
Iedereen Zingt: Op zaterdagavond 16 december a.s. vindt het zangevenement ‘Iedereen Zingt’ plaats in Dedemsvaart. Als
PKN gemeente i.w. zijn we er trots op dat de van Dedemtuin de centrale locatie is voor dit unieke evenement. Om ervoor te
zorgen dat iedereen alles goed kan zien, worden er direct achter de hoofdingang van de kerk een tweetal podia gebouwd.

Deze podia worden op donderdag of vrijdag geplaatst en op maandag weer verwijderd. Gevolg hiervan is dat op zondag 17
december de parkeergelegenheid rondom de kerk heel beperkt is en het niet mogelijk is ‘rond de kerk’ te rijden. Wij verzoeken
u dan ook vriendelijk die zondag de auto op de Markt of op de parkeerplaats achter de kerk (mr. Zach. Tijllaan) te parkeren en
de paar plaatsen rond de kerk te reserveren voor hen die slecht ter been zijn. De hoofdingang van de kerk is wel te gebruiken.
Wij hopen jullie allemaal tijdens het zangevenement te ontmoeten.
Kruimeldiensten 2.0: Geloven dat doen we samen! Je bent nooit te jong (of te oud) om te geloven. Vind je het leuk om met
je (klein)kind, van ongeveer 0 tot 6 jaar, een keer samen een halfuurtje te luisteren naar Bijbelverhalen, kinderliederen te
zingen en samen te bidden, dan kan dat. In 2017 organiseren we weer kruimeldiensten in de van Dedemkerk of de Fontein.
We beginnen 17 december om 16.30 uur met een korte viering, waarna we met oud en jong eventjes wat drinken in het
Kruispunt.
Begrotingen 2018: In de kerkenraadsvergadering van 8 november jl. zijn de begrotingen van beide kerken behandeld en
goedgekeurd. Voor de Antenne wordt er volgend jaar een tekort verwacht van € 9625,-. Voor de van Dedemkerk is de
verwachting dat er een positief saldo zal zijn van € 9515,- euro. Het heft elkaar op, waardoor we in de fusiegemeente een
kostenneutrale realisatie verwachten in 2018. De begrotingen kunnen desgewenst worden opgevraagd bij: De Antenne, Huib
Visscher, havisscher@gmail.com, tel. 616815 of bij de van Dedemkerk, kerkelijk bureau,
kerkelijkbureau.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl. Een eventuele toelichting kan worden verkregen via de
penningmeesters, Huib Visscher, tel. 616815 of Jolanda van ’t Erve, tel. 620150.
Bereikbaarheid van Dedemkerk/Fontein: Voor het reserveren van zalen voor vergaderingen en bijeenkomsten in de van
Dedemkerk en de Fontein kunt u mailen naar koster.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl of bellen naar 0523-616615. Dit
nummer is doorgeschakeld naar het mobiele nummer van de koster Henk Zomer. Indien hij de oproep niet beantwoorden kan,
kunt u de voicemail inspreken en wordt u teruggebeld.

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.)

