Zondag 6 december 2015, tweede Advent
Opbrengst gezamenlijke collecten 29 november: Plaatselijk Kerkelijk Werk/Vorming&Toerusting: € 511,31;
Kerk & Samenleving/Diaconie: € 405,33.
Begroting De Antenne: De begroting 2016 van De Antenne is in de kerkenraad van 18 november goedgekeurd. Voor de
gemeenteleden zijn sets gekopieerd en deze liggen t/m maandag 7 december beschikbaar in de hal van de kerk.
College van Kerkrentmeesters.
Begroting Taakgroep Kerk en Samenleving: De gezamenlijke begroting 2016 voor de taakgroep Kerk en Samenleving is
op woensdag 18 november goedgekeurd in de gezamenlijke Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w.
Deze begroting, voorzien van een toelichting, kan tot uiterlijk zaterdag 5 december worden opgevraagd bij Arjen Schollaardt
via arjen.schollaardt@gmail.com of tel. 614188. Indien u vragen hebt over de begroting kunt u eveneens contact opnemen
met Arjen Schollaardt. Tot uiterlijk donderdag 10 december krijgt u hiervoor gelegenheid.
Liturgische bloemschikking: Het thema van deze dag is: De hemel raakt de aarde. Op deze tweede zondag van Advent
horen we hoe de engel Gabriël Maria komt vertellen dat zij zwanger zal worden van een zoon die zij de naam Jezus moet
geven. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. In de schikking zien we een lelie die
staat voor de zuiverheid van Maria en een rode bloem als symbool voor het ontvangen van Gods Geest.
Vandaag is de collecte bestemd voor het werelddiaconaat - een veilig thuis voor Oekraïense weeskinderen: In
Oekraïne, niet eens zo ver bij ons vandaan, heerst extreme armoede. Veel kinderen lijden hier ernstig onder. Ouders
vertrekken naar de stad of naar het buitenland om werk te zoeken. Daarbij laten ze soms hun jonge kinderen achter bij oma of
een oudere broer of zus. Het komt ook voor dat ouders verslaafd raken aan drank of drugs. Een aantal kerken in Oekraïne
vangt deze verwaarloosde kinderen op, na schooltijd in hun eigen gebouw. De kinderen kunnen even spelen, krijgen
aandacht en een warme maaltijd. Ook zijn er kerken die een opvanghuis hebben, waar kinderen permanent wonen. De
kinderen en de kerken in Oekraïne hebben onze steun hard nodig. Geeft u ook?
Voorbereidingsgroepje: Op maandagavond 7 december hopen we als voorbereidingsgroepje weer bij elkaar te komen in De
Antenne. We beginnen om 20.00 uur en zien wel waar we uitkomen. We gaan ons bezinnen op de dienst van 3 januari 2016
om 9.30 uur in De Antenne. De lezingen zijn: Jesaja 60: 1-6 en Matteus 2: 1-12
Open kring: Op dinsdag 8 december hopen we als morgengroep van de Open Kring weer bij elkaar te komen in De Antenne.
We beginnen om 9.30 uur en eindigen om 11.30 uur.
Inloopochtend Ontslag en nu?: 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 9 december
van 10.00-12.00 uur in De Antenne. Loop vrijblijvend bij ons binnen, dominee Bart Breunesse en twee diakenen zullen u
hartelijk ontvangen.
Bijbelkring: De Bijbelkring rond Prediker komt donderdag 10 december vanaf 10.00 uur bij elkaar in De Fontein, zaal 1. We
lezen Prediker 7.
Oproep van Hongarije Werkgroep! We gaan toch kerstpakketten inpakken dit jaar. We hebben geheel onverwacht toch nog
de vraag gekregen of we zaterdag 12 december met een groep vrijwilligers kerstpakketten willen inpakken. Vidotrans in
Heerenveen heeft een order binnen gekregen. We zijn op zoek naar ongeveer 30 vrijwilligers die de Hongarije Werkgroep
willen helpen. Deze dag wordt door de meeste vrijwilligers als heel gezellig ervaren. Voor een hapje en een drankje wordt
gezorgd. Het geld dat we verdienen met het inpakken van de kerstpakketten komt ten goede aan onze zustergemeente in
Kisoroszi. Voor opgave kunt u mailen naar werkgroephongarije@planet.nl of bellen met fam. Kok, tel. 611970 (na 19.30 uur).
Kerstkaarten. In de hal van De Antenne, bij de kaartenstandaard, vindt u weer een uitgebreid assortiment kerstkaarten. De
moeite waard om even een kijkje te nemen!
Kerstpakkettenactie: In De Antenne worden op zaterdag 19 december kerstpakketten gemaakt. De pakketten zijn bestemd
voor (eenouder)gezinnen en alleenstaanden die het financieel minder of zelfs 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 weten aan een diaken of mail naar maaikecees@hetnet.nl. U
kunt iets bijdragen door tussen 10.00 en 11.30 uur levensmiddelen te brengen. Een gift kan ook, die kan overgemaakt worden

naar NL62VLB0699741866 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente of NL49RABO0312994311 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk o.v.v.
Kerstpakkettenactie 2015.
Oproep Stuurgroep Fondsenwerving. Zaterdag 12 december gaan we weer op de kerstmarkt staan, hebt u nog
kerstspullen liggen die u niet meer gebruikt? Dan kunt u ze inleveren. Ook staan we weer met knieperties, kerstbakjes en nog
veel meer op de markt. Namens de Stuurgroep Fondsenwerving, Magriet Lamberink tel. 06-18451011.
Kerst an de Voart: Als kerk zijn we weer present op Kerst an de Voart op zaterdag 12 december a.s. van 12.00 - 20.00 uur.
Op bezoek bij de buren: Kerkentocht. Wat leeft er in de St. Vitus. Wijk Zuid-West nodigt de hele gemeente uit om met
elkaar op bezoek te gaan bij de St. Vitus. We willen met elkaar ontdekken wat er zo bijzonder is aan de St. Vitus. Wat doet dit
kerkgebouw met ons en met de mensen die er kerken. Gewijzigde datum: maandag 14 december, om 19.30 uur verzamelen
bij de Van Dedemkerk. Opgave bij: Gerda Hofman, tel. 616814; Ronald de Jonge, tel. 615834; Jan Eijlander, tel. 617178;
Lenie Boeijenga, tel. 612412; ds. Karsten van Staveren, tel. 612425.
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 dinsdag 15 december a.s. met als thema “Wat zagen zij, wat zien wij, wat geloven wij”. Aan de
viering werken mee: ds. Van Staveren, dhr. N. Aalberts (orgel), Janny Naber (kerstverhaal) en mevr. Ellen van Eijk (zang).
Ook is er weer een gezamenlijke broodmaaltijd. Wilt u zich van tevoren opgeven i.v.m. de te bestellen broodjes). Dit kan tot
en met zaterdag 12 december bij Janny Naber, tel. 614996, Henny v.d. Vegt, tel. 614616 en Ge Louise Nijboer, tel. 614945.
Ook als u geen vervoer heeft kunt u dat doorgeven aan bovengenoemde personen. De middag begint om 15.30 uur in De
Fontein. U bent van harte uitgenodigd.
Wekelijkse nieuwsbrief digitaal te ontvangen. U kunt de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen en dan komt deze al op
donderdagavond in uw mailbox. U kunt zich aanmelden via e-mail: pkn.nieuwsbrief@gmail.com. Taakgroep Beheer.
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.)

