Zondag 13 december 2015, derde Adventszondag
Opbrengst gezamenlijke collecten 6 december: K&S/Werelddiaconaat, een veilig thuis voor Oekraïense weeskinderen:
€ 570,59. PKW: € 417,24
Dopen: Zondag 20 december zal om 9.30 uur Phileine Arkes, Spinnerijstraat 13, 7776 XR Slaghare, gedoopt worden in de
Van Dedemkerk.
Liturgisch bloemschikken: Op deze 3e zondag van Advent is de kleur roze: midden in deze donkere dagen breekt er al iets
van Gods licht door. We horen over de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. De boog in de schikking maakt de verbinding
tussen deze twee zichtbaar.
Aan alle lopers van de eindejaarscollecte van de Van Dedemkerk: De looplijsten liggen, (anders dan vermeld stond in
jullie brief) klaar in de koffiekamer van De Antenne! Vanavond liggen de looplijsten klaar in de hal van De Fontein!
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.
Belijdenisgroep: De belijdenisgroep komt maandag 14 december a.s. weer bij elkaar in De Antenne. We beginnen om 19.30
uur en we zien wel hoe laat het eindigt.
Open kring: Op dinsdag 15 december hopen de beide groepen van de Open kring weer bij elkaar te komen in De Antenne.
De morgengroep begint om 9.30 uur en eindigt om 11.30 uur. De avondgroep begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.
Onder Schooltijd: Woensdag 16 december komen we vanaf 10.00 uur bijeen bij Dini van der Hoek, de Prunus 64.
55+ Kerstmiddag: Donderdag 17 december a.s. hopen we met elkaar Kerst te vieren in De Antenne. We beginnen om 14.00
uur. Medewerking wordt verleend door enkele zangers en een zangeres van de EPN band. Natuurlijk gaan we ook zelf zingen
en is er een verhaal. Komt u allemaal? Mocht u geen vervoer hebben, bel dan tussen 12.00 - 13.00 uur met mevrouw
Huizinga, tel. 613071. Tot donderdag!
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.
Kerstsamenzang: De traditionele kerstzangavond in De Antenne wordt gehouden op 20 december a.s. om 19.00 uur. Er is
medewerking van de gemengde koren De Cantorij en het Van Dedemkerkkoor, beide o.l.v. Marjanne Visscher-Van Faassen,
die op de piano begeleidt worden door Luko Hans. Ook zal Chr. Muziekvereniging Jubal, o.l.v. Henk Beens de samenzang
begeleiden. De toegang voor deze avond is gratis, voor de gemaakte kosten is er een collecte.
Kerstconcert: Het Chr. Mannenkoor Asaf o.l.v. Peter Bos houdt op maandag 21 december in De Antenne haar kerstconcert,
aanvang 20.00 uur. Er is een zeer gevarieerd programma samengesteld waarin het koor naast de traditionele kerstliederen
ook een aantal nieuwe kerstliederen zingt met samenzang. Verder werken Leon Koppelman (panfluit), Wilco Veldkamp
(piano) en Sander van den Houten (orgel) mee. Kaarten in de voorverkoop à € 8,00 zijn verkrijgbaar bij Chr. Boekhandel De
Welle of De Antenne. Ook zijn ze digitaal te bestellen via secretariaat@mannenkoorasaf.nl. Op de avond zelf aan de deur van
De Antenne kosten de kaarten
€ 10,00.
Doopzitting: Op zondag 10 januari a.s. is er in De Antenne weer gelegenheid om gedoopt te worden. In deze dienst hoopt
ds. Karsten van Staveren voor te gaan. De doopzitting is op dinsdag 22 december om 20.00 uur in zaal 2 van De Fontein.
Graag voor 20 december aanmelden bij ds. Van Staveren.

Kinderkerstfeest: Op 2e Kerstdag om half 10 in de Antenne: Kinderkerstfeest voor jong en oud. Voor de dienst staat de
koffie/thee/ranja klaar. Het jeugdorkest van Jubal zal komen spelen en de kinderen van de clubs helpen ook mee. We hopen
dat jullie allemaal komen want dan wordt het pas echt een feest!
Rectificatie 3 januari 2016: In De Samenspraak is per abuis vermeld dat de dienst van 9.30 uur in de Van Dedemkerk is,
maar deze dienst wordt gehouden in De Antenne.
Excursie Moskee in Zwolle: We gaan op 19 januari a.s. op excursie naar de moskee in Zwolle. Ter voorbereiding is er op 12
januari a.s. om 20.00 uur een voorbereidingsgesprek in De Antenne. Graag opgeven voor 6 januari bij ds. Bart Breunesse.
Kerstkaarten: In de hal, bij de kaartenstandaard, vindt u weer een uitgebreid assortiment kerstkaarten. De moeite waard om
even een kijkje te nemen!
Gewijzigde aanleverdata: De aanleverdatum voor kopij voor de Nieuwsbrief van 27 december is: dinsdag 22 december
18.00 uur!
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.)

