De Antenne
Diensten in de Van Dedemkerk

11 december 2016
3e Advent

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds. B.G. Breunesse
Heilige Doop
Liturgie: Intochtspsalm 85: 3 en 4; Lied 290 (Hemelhoog);
Lied 417, alleen refrein (Hemelhoog); Lied 617a
(Hemelhoog); Projectlied: 1 en 3; Matteüs 11: 2-11; NLB
534; NLB 441: 6, 7 en 8
10.30 uur: Koffiedrinken in De Fontein
11.00 uur: ds. J. Van Dijk - Meet & Greet
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Diaconie

19.00 uur: dienst in de Fontein

19.00 uur - de Fontein: ds. B.G. Breunesse
Liturgie: Psalm 80: 6 en 7; NLB 473; Jesaja 11: 1-10;
Psalm 72: 1 en 6; Johannes 3: 31-36; NLB 608; NLB 158a;
NLB 466: 1, 2 en 3
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Diaconie

Kindercollecte: Kindertehuis Mpigi Uganda
Collecteopbrengst 4-12: PKW: € 259,43; K&S/Diaconie incl. van Dedem Marke: € 429,16
Jubileum: Dick en Joke Olde-van Haeringen, De Magnolia 2, 7701 VV Dedemsvaart hopen op donderdag 15 december te
gedenken dat zij vijftig jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor de jaren die komen.
Soos: In verband met een begrafenis is er dinsdagmiddag 13 december geen soos.
Beroep ds. Bart Breunesse: Er is al afgekondigd dat ds. Bart Breunesse een beroep zou ontvangen. Per 6 december hebben
de Gereformeerde kerken van Gees en Zweeloo officieel een beroep uitgebracht.
Dopen: De eerstvolgende doopdienst wordt gehouden op 15 januari 2017 in De Antenne. Er zullen in 2017 nog drie
gelegenheden gegeven worden om te (laten) dopen.
Ter voorbereiding van die eerste doopdienst nieuwe stijl, kunnen ouders die willen laten dopen contact met ds. G.B. Huiskamp
opnemen. Voorafgaande aan die doopdienst worden de voorbereidingsavonden gehouden op woensdag 14 december en
dinsdag 3 januari 2017. Een evaluatie en gesprek over geloofsopvoeding volgt dan ná de doopdienst, op 25 januari 2017.
Taizé: Maandag 12 december is er gelegenheid om samen Taizéliederen te zingen. We oefenen de liederen voor de dienst
van 15 januari 2017. Wil je ook meezingen? We zingen van 19.00 - 20.00 uur in de kerkzaal van De Antenne.
Open kring: Op dinsdag 13 december komen beide groepen van de open kring weer bij elkaar. De morgengroep vanaf 9.30
tot 11.30 uur in De Antenne. De avondbijeenkomst komt te vervallen.
Onder schooltijd: Woensdag 14 december komt Onder Schooltijd weer bijeen o.l.v. ds. J. Van Dijk. We beginnen om 10.00
uur bij Alie Hullegie, De Aak 83. Aan de hand van een boekje willen we Petrus, maar ook onszelf, beter leren begrijpen.
Inloopochtend Ontslag en nu?: Woensdag 14 december 2016. Heb je recent ontslag gekregen of ben je al langer werkloos
en lijkt het je fijn om daar 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 14 december
a.s. van 10.00 - 12.00 uur in De Antenne. Loop vrijblijvend bij ons binnen, ds. Bart Breunesse en twee diakenen zullen u
hartelijk ontvangen.
Bezoekdienst Kerkactief: Wij nodigen alle leden van de PKN gemeente uit voor het vieren van het kerstfeest voor ouderen
(vanaf ongeveer 65 jaar). Deze viering is op donderdag 15 december met als thema: “Kom dichterbij, dicht bij U”. Aan de

viering werken mee: ds. J. Van Dijk, dhr. N. Aalberts (orgel), Janny Naber (kerstverhaal) en zang met muziek van dhr. J. Dul.
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 maandag 12 december 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 bovengenoemde personen. De middag begint om 15.30 uur in De Fontein. U
bent van harte welkom.
Kerstpakkettenactie: In “De Antenne” worden op zaterdag 17 december a.s. kerstpakketten gemaakt. De pakketten zijn
bestemd voor gezinnen en alleenstaanden die het financieel moeilijk hebben. Weet u een adres, laat het uiterlijk 12 december
weten aan een diaken of mail naar kerstpakketactiededemsvaart@gmail.com. U kunt iets bijdragen door op 17 december
tussen 10.00 en 11.30 uur levensmiddelen te brengen. 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: NL70FVLB0226122344 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w., o.v.v. Kerstpakketactie 2016.
Oliebollenactie: In De Samenspraak heeft u al kunnen lezen dat wij tijdens de jaarwisseling weer onze befaamde
oliebollenactie organiseren. Naast de oliebollen en kniepertjes kan dit jaar ook arretjescake besteld worden. Het bestelformulier
ligt in de hal van de kerk. Ook vindt u daar de dozen waarin de bestelformulieren gedaan kunnen worden. Bestellen kan ook
via de mail: p.v.kesteren@hetnet.nl. Op zaterdagmorgen 31 december kunnen tussen 11.00 - 12.30 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!
Kerstkaarten: In de kleine hal, bij de kaartenstandaard, vindt u weer een uitgebreid assortiment kerstkaarten. Beslist de
moeite waard om even een kijkje te nemen!
Eindejaarscollecte: Er zijn lopers die door omstandigheden dit jaar de eindejaarscollecte en de kerkbalans niet kunnen lopen.
Wie wil dit deze keer van ze overnemen? Het gaat om 2 lijsten in de Julianastraat en de aanleunwoningen van de Van Dedem
Marke, dus De Tjalk 3-39 oneven nummers. Wilt u dit doen? Dan kunt u dit doorgeven aan Wenny Schuurman op het kerkelijk
bureau van de Van Dedemkerk, tel. 610894 of mailen naar kerkelijkbureau.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl.
Vrijwilligers gezocht voor het SPAT team: Sinds 2015 beschikt de PKN Dedemsvaart over een eigen geluidsinstallatie om
bands te begeleiden en ondersteunen. Deze wordt gebruikt bij diverse diensten zoals Anders Kerken, Meet en Greet en
Eigenwijzz diensten. Het beheer van de installatie valt onder het SPAT (Special Audi Team). Voor het opbouwen, afbreken en
bedienen van de installatie is het SPAT op zoek naar vrijwilligers. Het opbouwen gebeurt meestal op zaterdag of een avond
voorafgaand aan de dienst. Lijkt het je leuk om tijdens de diensten het geluid te regelen of om mee te helpen met het
opbouwen/afbreken stuur dan een berichtje naar: Robert Visscher, robert.visscher28@gmail.com.
Ontruimen/ophalen: Voor het ontruimen van uw woning en het ophalen van uw overbodige spullen houdt de commissie
Fondsenwerving zich aanbevolen. U kunt hiervoor contact opnemen met Dick Olde, tel. 638569 of Dick Starke, tel. 614568.

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.)

