De Antenne

9 december 2018
2e Advent

Van Dedemkerk

10.30 uur: ds. K. van Staveren, EigenwijzZ-dienst
m.m.v. jongerenkoor Power, Wierden
vanaf 10.00 uur: Koffie drinken

9.30 uur: ds. J. Zondag
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Marjanne Visscher

Liturgie: Opw. 334; Opw. 214; NLB 287: 1, 2 en 5, My
lighthouse, Opw. 710
Schriftlezing: Genesis 1: 1-5
Thema: Licht

Liturgie: Lied 433a, Lied 448; Lied 321: 1, 2 en 7; Lied
1006; Lied 433a; Lied 439; Lied 301k; Lied 1006; Lied 440:
1 en 2
Schriftlezing: Exodus 20: 1-17; Maleachi 2: 14-3: 5;
Matteüs 11: 7-11

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

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Diaconie

19:00 uur: Dienst in de Fontein

19.00 uur - de Fontein: ds. J.A. Wegerif, Nijverdal
Liturgie: Ps. 80: 1 en 2; Ps. 80: 7; Lied 158a: 1; Lied 439: 1
en 2; Lied 439: 3 en 4; Lied 440
Schriftlezing: Maleachi 3: 1-4; Lucas 3: 1-6
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: Diaconie

Kindercollecte: 4e kwartaal 2018: Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Accra - Ghana
Begrotingen 2019: In de kerkenraad van 21 november 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 per mail via
kerkrentmeesters.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl of bij Johan Kuiper, tel. 785217.
Begroting 2019 - 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 mail naar arjen.schollaardt@gmail.com en u krijgt de
begroting gemaild. Of u kunt telefonisch contact opnemen via 06 - 42826995.
EigenwijzZ-dienst - vandaag: Het licht komt van alle kanten, van de zon, van kaarsen, lampen en ga zo maar door. Maar
zorgt God ook 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 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!

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 donderdag 13 december om 15.30 uur in de Fontein. De liturgie wordt verzorgd door
drie dames, 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.
Herhaalde oproep t.b.v. verjaardagfonds: Wij zijn dringend op zoek naar mensen die ons willen helpen bij het brengen
en/of halen van de enveloppen voor het verjaardagfonds van onze beide kerken. Er zijn momenteel weer enkele wijken
vacant gekomen. Hebt u tijd en wilt u helpen? Stuur dan een mail naar Derk Zwiers, via kerkrentmeesters.deantenne@pkndedemsvaart.nl of eventueel telefonisch via tel. 614123 (alleen ’s avonds). We kunnen dan samen overleggen over de
beschikbare wijken.

Open Kring: Op dinsdag 11 december a.s. hopen de deelnemers aan de Open Kring hun gesprekken over geloofsvragen
voort te zetten. De morgengroep doet dat van 9.30 tot 11.30 uur, de avondgroep van 19.30 tot 21.30 uur. Beide groepen
komen samen in de Meule. Interesse? Loop binnen en doe mee.
Zendingsblad: Het zendingsblad van Kerk in Actie, met deze keer de titel LICHT, ligt vanaf 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.
“Wat geloof ik”: Een kring voor als je wilt ontdekken wat geloven kan betekenen en je je afvraagt of je je wilt committeren
aan een leven met God. (Vroeger ook wel belijdeniscatechisatie genoemd). We komen vanaf 7 januari bij elkaar om met
elkaar uit te zoeken wat de diepte is van het christelijk geloof en of je er aan toe bent om kleur te bekennen. Opgave bij ds.
Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of tel. 612425.
Kruimeldiensten 2.0: Zondag 16 december is er weer een leuke kruimeldienst in Dedemsvaart. Houdt ook 7 april en 7 juli
vrij. Hartstikke leuk om spelenderwijs je kind of kleinkind te laten beleven in de kerk, kom dansen, zingen, bidden. Geloven dat
doen we samen! Je bent nooit te jong (of te oud) om te geloven. We beginnen om 16.30 uur met een korte viering in de van
Dedem, waarna we met oud en jong eventjes wat drinken in het Kruispunt.
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 hebben we nog vrijwilligers nodig voor de kerststal, maar ook om
de bezoekers te ontvangen. Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met Joke v/d Beld, tel. 06-19290061 of Gerrie
Zwiers, tel. 06-55586426.
Oliebollenactie: In het decembernummer van de Samenspraak heeft u al kunnen lezen dat we bij de jaarwisseling onze
befaamde oliebollenactie organiseren. Het bestelformulier om de oliebollen en/of kniepertjes te bestellen 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.
Kerstpakketactie: In De Antenne worden op zaterdag 22 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 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 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.
Zondag 9 december 2018 - Binnenlands diaconaat collecte: Perspectief voor (ex) gedetineerden: Veel gevangenen
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. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken,
relaties en zingeving. 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.
Eindejaarscollecte van Dedemkerk: Wij zijn nog op zoek naar 2 lopers voor de eindejaarscollecte. Het gaat om 10 adressen
in Buitengaats en 10 adressen aan de Moerheimstraat nr. 5 - 72. Wie wil die dit jaar lopen? Graag uw reactie naar Wenny
Schuurman, tel. 610894 of per mail naar kerkelijkbureau.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl.

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.)

