De Antenne

16 december 2018
3e Advent

9.30 uur: ds. J.C.J. Post, Wierden

Van Dedemkerk

9.30 uur: Dienst in De Antenne

Liturgie: NLB 487: 1 en 2; NLB 442: 1 en 2; NLB 157a; NLB
66: 1, 6 en 7; NLB 100: 1 en 4; NLB 889 (Opwekking 500)
Schriftlezing: Lucas 1: 24-56
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: Doel Kindercollecte
19:00 uur: Dienst in de Fontein

19.00 uur - de Fontein: ds. K. van Staveren
Liturgie: Ps. 146: 1, 2 en 3; NLB 466: 4, 5 en 6; NLB 454;
NLB 435: 1, 2 en 3; ELB 357: 1, 3 en 5; NLB 146a
Schriftezing: Sefanja 3: 14-eind; Filipenzen 4: 4-7
Thema: “Zingen in het donker”
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: Doel Kindercollecte

Kindercollecte: 4e kwartaal 2018: Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Accra - Ghana
Collecteopbrengst: 2-12: PKW € 250,32 en K&S € 375,20; 9-12: PKW € 540,58 en K&S € 423,76
Huwelijksjubileum: Op 19 december zijn Henk en Diny Dunnewind, de Lisdodde 58, 50 jaar getrouwd. Met hen zijn we
dankbaar dat ze elkaars leven al zo lang mogen hebben verrijken in de schaduw van de Allerhoogste. We wensen hen een
mooie feestdag toe.
Doopdienst: Zondag 30 december zal Joyce Schipper-van de Pas worden gedoopt in onze ochtenddienst. Met elkaar vieren
we het feest dat mensen God tegen het lijf lopen ook al zijn ze niet opgegroeid in de kerk.
Basiscatechese/jeugdnevendienst: Hallo jongens en meiden van groep 7/8 en het voortgezet onderwijs. Vandaag is er
weer basiscatechese. Dit keer in De Antenne, in het zaaltje boven. We hopen jullie weer te zien. Tot dan! Bernadien, Annet en
Coby.
Kruimeldiensten 2.0: Vandaag 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
Dedemkerk, waarna we met oud en jong eventjes wat drinken in het Kruispunt.
Open Kring: De deelnemers aan de Open Kring hopen hun gesprekken voort te zetten op dinsdag 18 december a.s. De
morgengroep doet dit van 9.30 - 11.30 uur, de avondgroep van 19.30 - 21.30 uur. Beide groepen komen in De Meule samen.
Schuif gerust aan wanneer u geïnteresseerd bent.
Bijbelkring ds. Karsten van Staveren: Op 20 december komen we bij elkaar in de consistorie van de van Dedemkerk om
een voorschot te nemen op Kerst. We beginnen om 9.45 uur. Informatie in te winnen bij ds. Karsten van Staveren,
dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of tel. 0523-612425.
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.
Kerstzangavond met de CMV Jubal en het CMK Asaf: Zondag 23 december D.V. is er weer de traditionele kerstzangavond
in De Antenne, aanvang 19.00 uur. Er is weer een zeer gevarieerd muzikaal programma samengesteld. Naast de koorklanten
van het 65-jarig Asaf, o.l.v. dirigent Peter Bos en Ruth Pos op het orgel, staat ook veel samenzang op het programma. De

samenzang zal afwisselend worden begeleidt door het orgel en Jubal, o.l.v. dirigent Henk Beens, die ook een aantal nummers
solo ten gehore zullen brengen. De toegang is gratis, voor de gemaakte kosten wordt er een collecte gehouden.
Inloop koffieochtend Kruispunt: Dit jaar valt 2e Kerstdag op woensdag 26 december, er is dan geen koffiemorgen. Op
woensdag 2 januari 2019 bent u weer van harte welkom.
“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.0523- 612425.
Van de visitatoren: Beste gemeenteleden, zoals u heeft kunnen lezen zijn wij, ds. Henk Spit en Bert Bril, als visitatoren een
aantal momenten in Dedemsvaart geweest om gesprekken te voeren over het fusieproces binnen uw gemeente. Deze
gesprekken (ruim 20) hebben plaatsgevonden met het moderamen, de kerkenraad, met leden van de kerkenraad afzonderlijk
en met gemeenteleden. Het is heel fijn te kunnen melden dat we met leden van verschillende leeftijden en modaliteiten
hebben gesproken. Het is de bedoeling dat we na alle gesprekken, lijnen kunnen ontdekken die we met het moderamen en
de kerkenraad zullen bespreken, vergezeld van enkele adviezen. Daarna zullen we u als gemeente tijdens een
gemeenteavond inlichten over onze bevindingen. Het is de bedoeling dat u daarvoor ergens in januari wordt uitgenodigd. De
visitatoren, ds. Henk Spit en Bert Bril.
Eindejaarscollecte van Dedemkerk: Wij zijn nog steeds op zoek naar 2 lopers voor de eindejaarscollecte. Voor Buitengaats
is het gelukt om een loper te vinden, maar de 10 adressen aan de Moerheimstraat (nr. 5-72) zijn nog niet voorzien en door
ziekte ook nog 7 adressen aan het Rheezerend (even nrs. 92-172). Dit geldt allebei alleen voor de eindejaarscollecte. Wie wil
dit jaar lopen? Graag uw reactie naar Wenny Schuurman, tel. 610894 of per mail naar kerkelijkbureau.vandedemkerk@pkndedemsvaart.nl. Note: De enveloppen voor de eindejaarscollecte liggen zondagmorgen klaar in de koffiekamer van De
Antenne en zondagavond in de hal van de Fontein, dus graag allen zo veel mogelijk meenemen.
Herhaalde oproep t.b.v. verjaardagfonds: Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar mensen die ons willen helpen bij het
brengen en/of ophalen van de enveloppen voor het verjaardagfonds van onze beide kerken. Er zijn momenteel 9 wijken
vacant. Hebt u tijd en wilt u helpen? Stuur dan een mail naar Derk Zwiers via kerkrentmeesters.deantenne@pkndedemsvaart.nl of eventueel telefonisch, tel. 0523-614123. (alleen ’s avonds). We kunnen dan samen overleggen over de
beschikbare wijken.
Ellis Hansink is al vele jaren opgenomen in Raalte en staat onder beschermd wonen. Afgelopen jaar is het
verjaardagskaartje erbij ingeschoten, door mijn fout. Misschien zou een kerstkaartje het weer goed kunnen maken voor wie
wil meedoen. Ze vindt het prachtig. Adres: Ellis Hansink, Monumentenstraat 62, 8102 AM Raalte. BVD. Nieske Flier.
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.
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.)

