Van Dedemkerk

15 december 2019
3e Advent

09.30 uur: ds. K. van Staveren

De Antenne

9.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

Liturgie: NLB 439: 1, 2 en 4; Opw. 525; HH 125; NLB 259: 1,
2 en 4; NLB 903: 1, 3 en 6; Opw. 527
Schriftlezing: Lukas 2: 26-38
Thema: “Mary did you know?”
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: NBG
19.00 uur - De Fontein: ds. G. Brandorff

19.00 uur: Dienst in De Fontein

Liturgie: Lied 100: 1 en 4; lied 441: 1 en 2; lied 442: 1 en 2;
lied 456b: 1 en 2; Overweging, lied 456b: 3 en 8; lied 444: 1,
2, 3 en 5
Schriftlezing: Jesaja 35: 1-10; Mattheus 11: 2-11
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: NBG
Kindercollecte: 4e kwartaal - De Baby Box – Een “Mission Possible project”
Jubileum: Op zondag 15 december zijn ds. Gunter en Hilda Brandorff 40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd!
Jubileum: Op woensdag 18 december hopen Ben en Riet Harms, Lijsterstraat 31, hun 50-jarig huwelijksjubileum te mogen beleven.
We feliciteren hen van harte en wensen hen Gods zegen toe.
Collecteopbrengst 8-12: PKW: € 450,01 en K&S: € 390,60.
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.
Inloop koffieochtend - Kruispunt: Dit jaar vallen Eerste kerstdag en Nieuwjaarsdag op een woensdag. Er is dan géén
koffieochtend. 8 januari 2020 bent u weer van harte welkom.
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
Nieuwe lectoren gevraagd: Omdat er enkele lectoren onlangs hebben aangegeven te willen stoppen hiermee om verschillende
begrijpelijke redenen is er plek voor nieuwe lectoren. Wie er voor voelt om zo’n drie keer per jaar de schriftlezing(en) te verzorgen tijdens de
eredienst in De Antenne of de Van Dedemkerk kan zich aanmelden bij Alice Bijker,
e-mailadres: alice.bijker@gmail.com of tel. 0523-616288. Graag voor 27 december i.v.m. het opstellen voor het lectorenrooster voor 2020.
Oliebollenactie: Voor u het weet is het weer 31 december. U kunt nu nog uw oliebollen, kniepertjes of arretjescake voor de jaarwisseling
bestellen. Bestelformulieren vindt u in De Antenne of de Van Dedemkerk. Ook kunt u uw bestelling doorgeven per mail:
stuurgroepfw@yahoo.com. Uiterste inleverdatum is 20 december a.s. U kunt uw bestellingen op 31 december tussen 14.00 - 16.00 uur
afhalen in De Antenne. Wanneer u niet in staat bent om uw bestelling op te halen, dan kunnen de bestellingen ook bij u thuisbezorgd
worden. Stuurgroep Fondsenwerving.
Eindejaarscollecte van Dedemkerk: Wij zijn nog op zoek naar 2 lopers voor de eindejaarscollecte. Het gaat om 8 adressen in
Drogteropslagen, nr. 9-39 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: kerkelijkbureau.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl.
Note: De enveloppen voor de eindejaarscollecte liggen zondag 15 december klaar in de consistorie, dus graag allen zo veel mogelijk
meenemen.
55+ kerstviering: Op donderdag 19 december om 14.00 uur in De Antenne. We hebben een liturgie samengesteld. 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.

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 Aalberts op het orgel en Janny
Naber leest het kerstverhaal. U kunt zich opgeven i.v.m. de broodmaaltijd bij Janny Naber, tel. 614996 of Gé Louise Nijboer, tel. 614945. U
bent allen van harte welkom.
Kerstconcert ASAF: Het Chr. Mannenkoor Asaf, o.l.v. dirigent Peter Bos, houdt vrijdag 20 december in De Antenne haar kerstconcert. De
aanvang is om 20.00 uur. Het belooft een zeer gevarieerde avond te worden, met naast de traditionele kerstliederen een aantal nieuwe
kerstliederen. Daarnaast is er veel ruimte vrijgemaakt voor samenzang. Medewerking zal worden verleend door de bekende sopraan Marjo
van Someren. De piano wordt bespeeld door Wilco Veldkamp en het orgelspel is in handen van Ronald IJmker. Kaarten in de voorverkoop,
vanaf 2 december à € 8,00 zijn verkrijgbaar bij Chr. Boekhandel De Welle, Moerheimstraat 8; tijdens de openingsuren van De Antenne;
G.v.d. Meulen, de Omloop 55, Balkbrug; G. Vrieling, Oosterveen 24, Nieuwleusen of L. Odink, Zwartedijk 29a, Lutten. De kaarten zijn ook
digitaal te bestellen via secretariaat@mannenkoorasaf.nl. Op de concertavond aan de deur van de kerk, die om 19.30 uur open gaat,
kosten de kaarten € 10,00.
Kerstsamenzang: De traditionele kerstzangavond in De Antenne wordt gehouden op 22 december. Er is medewerking van de gemengde
koren De Cantorij en het Van Dedemkerkkoor, beide o.l.v. dirigent Marjanne Visscher-van Faassen. Ze worden op de piano begeleid door
Luko Hans en Jubal, o.l.v. dirigent Henk Beens. Zij zullen ook de samenzang begeleiden. De toegang voor deze avond, waarvoor u van
harte bent uitgenodigd is gratis, voor de gemaakte kosten is er een collecte. De kerstsamenzang begint om 19.00 uur.
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.
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.
Fusiefeest: Op 12 januari a.s. willen wij in een feest voor alle leeftijden onze fusie vieren. Een fusie gebeurt in de geschiedenis van onze
kerk maar één keer. Daar willen we met jong en oud bij stilstaan. Dat willen wij 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 uur worden gehouden, zodat de
predikanten die bij dit proces betrokken zijn geweest eventueel ook aanwezig kunnen zijn. 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, emailadres: karinvandijk56@gmail.com. U kunt het ook aan iemand van de werkgroep of de dominees doorgeven. In 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.
Opendeur- en Zangdiensten: De 1e dienst van 2020 is een meezingdienst op 26 januari. Voor deze dienst zijn we uw medewerking nodig,
u mag bepalen wat er wordt gezongen. Een lijst met liederen die u graag zingt kunt u inleveren in de daarvoor bestemde dozen in de hal
van beide kerken, in de Van Dedem Marke en Buitengaats. We vragen u duidelijk te vermelden uit welke bundel het lied komt en ook graag
de 1e regel van het lied. De lijst kan ingeleverd worden t/m zondag 5 januari. Uw keuze mailen mag ook, dini@vanderhoekies.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, Raveslootstraat 5, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

