Van Dedemkerk

8 december 2019
2e Advent

De Antenne

09.30 uur: ds. G.A. Trouwborst, Nieuwleusen

10.30 uur: ds. K. van Staveren - EigenwijzZ dienst
m.m.v. Gospelkoor Vision, Vriezenveen

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: Diaconie

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: Diaconie

16.30 uur: ds. K. van Staveren - Kruimeldienst

19.00 uur: Dienst in De Fontein

19.00 uur - De Fontein: ds. K. van Staveren
Liturgie: NLB 439: 1,2, NLB 466: 1,3, NLB 158, NLB 456b:
1,4,5, NLB 441: 1,4,5 , NLB 506: 1,3,4
Schriftlezing: Mattheus 3:1-12
Thema: “Kaf tussen het koren”.
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: Diaconie
Kindercollecte: 4e kwartaal - De Baby Box – Een “Mission Possible project”
Henk en Hilda Zomer (Rozenheim 70) zijn in de ochtend van 5 december opgeschrikt door een grote brand. Zelf zijn ze gelukkig
ongedeerd, maar de schade is enorm. De kostertaken van Henk worden in ieder geval dit weekend overgenomen door Aart Prinsen.
We wensen de familie Zomer veel sterkte toe! Henk en Hilda wonen tijdelijk aan de Driehoekweg 26 in Stegeren.
Huwelijksjubileum: Dhr. Otto en mevr. Fenny Zomer, Nieuwewijk 63, hopen in dankbaarheid op 10 december a.s. hun
50-jarig huwelijk te vieren. Van harte gefeliciteerd!

Collecteopbrengst 1-12: PKW: € 379,92; K&S: € 335,07 incl. € 23,90 van Dedem Marke. Verjaardagsfonds: € 139,27.
Begrotingen 2020: In de kerkenraad van 20 november jl. is de samengestelde begroting van het Collega van Kerkrentmeesters
onder voorbehoud goedgekeurd. Na inzage aan de gemeente zal de goedkeuring definitief worden en zal het worden aangeboden
aan het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB). De begroting met toelichting ligt per 1 december ter
inzage bij de koster Bert ten Brinke in De Antenne en bij het Kerkelijk bureau aan de Hoofdvaart. Vragen kunnen per mail worden
gesteld via kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl, kerkrentmeesters.vandedem@pkn-dedemsvaart.nl of telefonisch aan
de penningmeester, Huib Visscher, tel. 616815.
Begroting Diaconie: De begroting 2020 van de Diaconie is inmiddels voorlopig goedgekeurd door de Kerkenraad. Nadat
de begroting een week ter inzage heeft gelegen wordt deze goedkeuring definitief. De begroting ligt ter inzage in de Antenne en op
het kerkelijk bureau van de van Dedemkerk. U kunt de begroting ook inzien door deze bij de Diaconie op te vragen. Stuur een
mailtje naar arjen.schollaardt@gmail.com en u krijgt de begroting teruggemaild. Of u kunt contact opnemen via 06-42 82 69 95.

Daarom Kerst 2020 - bestel jouw gratis kerst-cd of adventsboekje!: Vanaf vandaag is het mogelijk om een gratis kerst-cd of
adventsboekje te bestellen via www.daaromkerst.nl. Net als voorgaande jaren, toen de actie een groot succes was, kunnen
particulieren gratis een kerst-cd bestellen. Daarnaast breidt de organisatie dit jaar uit met een adventsboekje, speciaal voor
kinderen. Kerken of scholen die de cd’s en adventsboekjes in grote aantallen uitdelen, betalen een kleine vergoeding. De organisatie
van ‘Daarom Kerst’ wil de mensen in Nederland op een toegankelijke wijze laten ervaren waar het met Kerst echt om draait.
Open Kring: Op dinsdag 10 december a.s. hopen de deelnemers aan de Open Kringgesprekken elkaar weer te ontmoeten in de
Meule. Tijd: 09.30 uur - 11.30 uur.
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. We staan stil bij kerst op donderdag 12 december
in de consistorie van de van Dedemkerk om 09.45 uur. Informatie kan worden ingewonnen bij ds. Karsten van Staveren,
dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-61242
Bijbelkring ds. Zondag : Op donderdag 12 december wordt er weer een bijbelkring gehouden in De Fontein. Onder leiding van ds.
Zondag lezen we 1 Petrus 2. Aanvang: 10.00 uur. Van harte welkom!
Brongroep:12 december komt de Brongroep weer bij elkaar in zaal 2 van De Fontein om 20:00. Informatie kan worden ingewonnen
bij ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of 0523-612425. Geïnteresseerden zijn van harte welkom
Kerstpakkettenactie: De advent is begonnen, de gezellige tijd voor Kerstmis komt eraan. Om deze tijd voor iedereen gezellig te
maken, organiseren de diaconieën van de Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w., de evangelische gemeente de Graankorrel en
de RK geloofsgemeenschap Sint Vitus weer een kerstpakkettenactie in Dedemsvaart. Kent u mensen van wie u denkt dat zij
financieel wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken? Geeft u dan naam, postcode en huisnummer door en wij zorgen voor
dat kleine beetje extra. Doet u dit wel voor 14 december per mail: kerstpakketactiededemsvaart@gmail.com. Zaterdag 21 december
worden de kerstpakketten samengesteld. Wij doen dat in de Antenne. Als u zelf teveel in uw kerstpakket heeft ontvangen, dan

nodigen wij u uit dit met anderen te delen. Wij nemen geen alcoholische producten aan. U kunt uw goederen tussen 9.30 en 10.30
uur in de Antenne inleveren. Ook kunt u een gift overmaken op rekening: NL30RABO0373713452 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Dedemsvaart i.w. o.v.v. kerstpakkettenactie. Bij voorbaar hartelijk dank voor uw gift of goederen.
André Pothof, Rob Cramer, Ineke van de Logt, Guus Redder, Janette Zwiers, Janine van Keulen en Joke Roelofs.
Bezoekdienst Kerkaktief : nodigt alle leden van de PKN-gemeente uit voor het vieren van het Kerstfeest voor ouderen (vanaf
ongeveer 65 jaar). Deze viering is op dinsdag 17 december 2019 om 15.30 uur in De Fontein. De liturgie wordt verzorgd door eigen
leden met aansluitend onze gezamenlijke broodmaaltijd. Medewerking wordt verleend door ds. Zondag - meditatie, Nico Aalbers op
het orgel en Janny Naber leest het kerstverhaal. U kunt zich opgeven tot en met 13 december i.v.m. de broodmaaltijd bij Janny
Naber, tel. 614996 of Gé Louise Nijboer, tel. 614945. U bent allen van harte welkom.
55+ kerstviering: Donderdag 19 december vieren wij onze kerstviering om 14.00 uur in De Antenne. We hebben een liturgie
samengesteld en leden van de Cantorij verlenen hun medewerking. Mocht u graag gehaald willen worden dan kunt u tussen 12.00 13.00 uur contact opnemen met Tjerkje, tel. 613643.
Kerststal/Iedereen Zingt: Op zaterdag 14 december wordt achter de Van Dedemkerk weer het evenement Iedereen Zingt
gehouden en in de kerk zal weer een geweldig mooie kerststal worden in gericht. Voor deze editie maken we een nieuwe (grotere)
kerststal welke op verrassende, mooi, wijze wordt ingericht en in de kerk is het kerstevangelie te zien/horen. Net als vorig jaar kan
iedereen daarnaast een kaarsje aansteken en een koffie/thee of chocomelk kopen waarmee we de kosten van kerststal kunnen
dekken. We zoeken nog een flink aantal mensen die ons willen helpen met de kerststal en de verkoop van de koffie etc. Wie helpt
ons op zaterdag 14 december van 17.00 uur – 21.00 uur? Je kunt je aanmelden bij Else de Ronde, 06-23928820 of Gerrie Zwiers,
06-55886426
Familiekerstfeest - 2e Kerstdag: Op 26 december vieren we het familiekerstfeest in de Van Dedemkerk. De dienst begint om 10.00
uur, maar vanaf 09.30 uur kun je al wat komen drinken in de kerk. Ook is er voor en na de dienst gelegenheid om een gezellige
familiefoto in winterse sferen te laten maken. Ds. van Staveren is de dominee en het jeugdorkest van Jubal begeleidt de dienst met
mooie liedjes.
Geef extra voor je Kerk: In de Samenspraak van november kunt u meer over de noodzaak voor deze actie lezen en waarom we
het regelmatig bij u onder de aandacht brengen. Kort gezegd: “We vragen om een extra maandelijkse bijdrage aan uw kerk van
gemiddeld € 5, = per gezin of lid”. Wie wat meer kan/wil missen is vrij om er wat bovenop te doen en voor wie het wat te veel
gevraagd is kan het bedrag lager zijn. U moet dit wel geheel zelf inregelen. Kom nu in actie! Onder vermelding van ‘Geef extra voor
je kerk’ kunt u een periodieke overboeking maken naar: NL27 RABO 0373 7132 15 t.n.v. CvK Protestantse Gem. Dedemsvaart i.w.
Avondgebed/Vesper voor reflectie en heling: Op donderdagavond 9 januari om 19.00 uur willen we, in de aanloop naar het
fusiefeest, in gebed de turbulente geschiedenis van onze weg naar de fusie bij God brengen en ons verlangen naar heling naar Hem
uitspreken. Aan dit liturgische avondgebed zal de cantorij haar medewerking verlenen. De vesper zal in de Van Dedemkerk worden
gehouden. Voorganger zal ds. Karsten van Staveren zijn. Onze hoop is dat we met velen dit moment zullen beleven.
Fusiedienst: Op 12 januari willen wij in een feest voor alle leeftijden onze fusie vieren. Een fusie gebeurt in de geschiedenis onze
kerk maar één keer. Daar willen we met jong en oud bij stilstaan. Dat willen we vieren. Het is als het ware een unieke startzondag
van onze nieuwe gemeente, waarin we als jong en oud met Gods zegen op weg willen gaan. Omdat je sommige dingen maar één
keer goed kunt doen, hebben we besloten om alle andere diensten op deze zondag af te zeggen. De dienst zal om 14:30 worden
gehouden, zodat de predikanten die bij dit proces betrokken zijn geweest eventueel ook aanwezig zouden kunnen zijn.
Fusiedienst 2: En bij een feest hoort wat lekkers! Het leek ons een mooi idee om na afloop samen te genieten van iets lekkers bij
de koffie. Bij een veelkleurige gemeente horen ook veel soorten en smaken baksels. Onze vraag aan u: wilt en kunt u iets lekkers
bakken voor bij de koffie? Van arretjescake tot appeltaart, cake of cupcakes (ook leuk om met uw (klein)kinderen samen te maken)
alles is welkom! Als u mee wilt doen, wilt u dit dan doorgeven aan Karin van Dijk? Mailadres: karinvandijk56@gmail.com U kunt het
ook aan iemand van de werkgroep of de dominees doorgeven. In de beide kerken hangt ook een intekenlijst, dat kan ook. We kijken
uit naar de reacties! Namens de werkgroep: Gerda Hofman, Aliejenne Beumer en Karin van Dijk

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, Raveslootstraat 5, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

