Van Dedemkerk

10 december 2017
2e advent

09.30 uur: Ds. K. van der Kamp, Kampen
Dienst van Schrift en Tafel - zittend

De Antenne

9.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

Liturgie: Gez. 360: 1 en 2; Ps. 105: 3; ‘We gaan voor even uit
elkaar’; Gez. 103: 1 en 2; Gez. 66: 6; ELB 331; ELB 290: 1, 2
en 4; ELB 287: 1 en 2; Gez. 434: 2 en 5
Schriftlezing: Gen. 11: 10-15 en Gen. 11: 24-32
Thema: Een schalm in duizenden gedachten

Collecten: In de dienst: K&S/Diaconie
Bij de uitgang: PKW
19.00 uur - De Fontein: ds. B. Breunesse
Dienst van Schrift en Tafel - zittend

19.00 uur: Dienst in de Fontein

Collecten: In de dienst: K&S/Diaconie
Bij de uitgang: PKW
Zorgcentrum van Dedem Marke: Vandaag wordt er 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 17 december - 3e Advent: Johannes 3: 22-30
Collecteopbrengst 3-12: PKW: € 431,40; K&S: € 338,23. Verjaardagsfonds gestort: € 1113,80.
Kinder-kerstfeest: Op 2e Kerstdag a.s. wordt er in de van Dedemkerk een gezinsdienst/kinderkerstfeest gehouden. Deze
dienst begint om 10.00 uur, maar vanaf 9.30 uur staat er ranja, koffie en thee klaar. Aan deze viering werken de clubs mee.
Het jeugdorkest van Jubal zal ons muzikaal gaan begeleiden. We gaan er samen een mooie viering van maken met
kerstliedjes en natuurlijk een kerstverhaal. Neem je vriendjes, vriendinnetjes, buren, opa’s/oma’s en andere familie ook mee.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Kom allemaal….. dan wordt het vast heel gezellig!
Doopzondag 28 januari 2018: De voorbereidingsavonden vinden plaats op 8 en 22 januari en de afsluitingsavond op 5
februari (telkens om 20.00 uur in de Antenne). Aanmeldingen: ds. Günter Brandorff, tel. 267119, tel. 06-51558830 of e-mail:
brandorffgunter@gmail.com.
“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.) Op 20 mei is er weer de gelegenheid om
belijdenis te doen. Vanaf maandagavond 8 januari komen we 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@pkndedemsvaart.nl of tel. 0523-612425.
Open Kring: Op 12 december a.s. komen de deelnemers aan de Open Kringgesprekken weer bij elkaar in De Antenne. Dit
geldt alleen voor de morgenbijeenkomst van 9.30 uur - 11.30 uur. Iedereen van harte welkom.
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. In het komende jaar gaan we het hebben over Petrus. We komen op 14 december bij elkaar in de
consistorie van de Van Dedemkerk om 9.45 uur. Opgave bij ds. Karsten van Staveren, dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl
of tel. 0523-612425.
Opname kerkomroep: Zondag 17 december zal de kerkdienst in de van Dedemkerk worden opgenomen door
Kerkomroep.nl. De dienst zal op de radio te beluisteren zijn via het radioprogramma ‘Kerk op zondag’ bij omroep NOOS op
zondag 24 december van 10.00 tot 12.00 uur.
Kerkaktief: Bezoekdienst Kerkactief 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 19 december 2017 met als thema: “Geloven in verwondering”.
Aan de viering werken mee: meditatie door dhr. J. Smit, dhr. N. Aalberts op het orgel, Janny Naber leest het kerstverhaal en

zang met muziek van het Dubbelmannenkwartet. Ook is er weer een gezamenlijke broodmaaltijd. Wilt u zich van tevoren
opgeven? (Dit i.v.m. de te bestellen broodjes) Dit kan t/m vrijdag 15 december a.s. bij Janny Naber, tel. 614996, Willy
Kamerman, tel. 614511 of Ge Louise Nijboer, tel. 614945. Ook als u geen vervoer heeft kunt u dit doorgeven aan de hiervoor
genoemde personen. De middag begint om 15.30 uur in de Fontein. U bent van harte uitgenodigd.
Pleegouders gezocht: Trias Pleegzorg zoekt pleeggezinnen waar kinderen twee weekenden per maand kunnen logeren.
Daarnaast hebben ze voor een aantal pubers een stevig gezin nodig. Hiervoor zoeken ze gewone mensen die zich in willen
zetten voor een bijzonder kind. Die stabiliteit en veiligheid kunnen bieden en openstaan voor samenwerking. Alleenstaand,
getrouwd of samenwonend, (buitenshuis) werkend of thuis, met of zonder eigen kinderen, het kan allemaal. Ook in de
gemeente Hardenberg zijn er kinderen en jongeren die soms tijdelijk en soms voor langere tijd niet meer thuis kunnen wonen.
Daarom houdt Trias, samen met Timon en WSG op 13 december een vrijblijvende informatieavond over pleegzorg in het
gemeentehuis, Stephanuspark 1. Aanvang is om 19.30 uur en aanmelden kan via voorpleegouders@trias-groep.nl.
Collectieve zorgverzekering: De gemeenten Ommen en Hardenberg bieden inwoners met een minimum inkomen de
mogelijkheid om gebruik te maken van een collectieve zorgverzekering. Inwoners met een inkomen tot maximaal 130 procent
van de bijstandsnorm en het vermogen niet hoger dan de geldende vermogensgrens kunnen hiervan gebruik maken. De
collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis is afgestemd op het inkomen en de zorgvraag van de doelgroep. Speciaal voor
mensen met een handicap en chronisch zieken is een pakket samengesteld waarin vrijwel alle ziektekosten worden vergoed.
Met de collectieve zorgverzekering ontvangt de inwoner een korting op zowel de basisverzekering als de aanvullende
verzekering. Bovendien betaalt de gemeente een gedeelte van de premie van de aanvullende verzekering. Meer informatie
over de collectie zorgverzekering is te vinden op: www.hardenberg.nl/zorgverzekering of www.ommen.nl/zorgverzekering.
Een vergelijking tussen de pakketten is te vinden op: www.gezondverzekerd.nl/ommen en
www.gezondverzekerd.nl/hardenberg.
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. 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 de komende week geplaatst en volgende week 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 (Zach.
Tijllaan) te parkeren en de paar plaatsen rondom de kerk te reserveren voor hen die slecht ter been zijn.
Tijdens het zangevenement en de bijbehorende kerstmarkt is er vanaf 17.00 uur in de tuin van de kerk de traditionele kerststal
waarin ds. Brandorff het kerstverhaal zal vertellen en de herders, engelen en het kindje Jezus aanwezig zijn. De werkgroep
Hongarije verkoopt koffie en warme chocomelk waarvan de opbrengst deels voor de kerk en deels voor de werkgroep is.
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.)

