Van Dedemkerk

17 december 2017
3e advent

09.30 uur: ds. K. van Staveren

De Antenne

9.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

Liturgie: NLB 259: 1, 2 en 4; NLB 439: 1, 2 en 4; Hemelhoog
125; NLB 456b: 1, 4 en 8; NLB 441: 1,4 en 5; NLB 653: 1, 4
en 7
Schriftlezing: Joh. 3: 22-30
Thema: “Een stapje terug doen”
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA - Ghana visserij
16.30 uur: ds. K. van Staveren - Kruimeldienst

19.00 uur: Kerstzangavond
m.m.v. Projectkoor en Jubal

19.00 uur: Dienst in de Antenne
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA - Ghana visserij
Kindercollecte: KIA: Ghana visserij: kinderen uit deze slavernij halen
Leven uit de Bron voor zondag 24 december - 4e Advent: Lucas 1: 26-38
Collecteopbrengst 10-12: K&S: € 310,83; PKW: € 216,83
Ziekte ds. Huiskamp: Gedurende het gehele ziekteproces is er contact geweest tussen de kerkenraad en ds. Huiskamp. Ter
bevordering van de onderlinge communicatie is ook een onafhankelijke derde ingeschakeld. Eveneens is er contact tussen
ds. Huiskamp en de bedrijfsarts. Hopelijk leiden al deze inspanningen ertoe dat ds. Huiskamp begin 2018 zijn
werkzaamheden weer voorzichtig kan hervatten.
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!
Basiscatechese: Hallo jongens en meiden van groep 7/8 en van het voortgezet onderwijs. Vandaag is er weer
basiscatechese en jeugdnevendienst. Komen jullie ook weer? Tot straks. Bernadien en Alida.
Rectificatie: In de Samenspraak staat bij de notulen van de Grote kerkenraad d.d. 8 november dat Ger van Dijk, Margareth
Joosten, Margreet Kuiper en Maaike Hiemstra de taken hebben overgenomen van de taakgroep Vieren. Dit is pertinent
onjuist. De taken worden waargenomen door de kleine kerkenraad. Bovengenoemde personen maken een stappenplan,
waarin alle te nemen stappen worden opgesomd die nodig zijn om het advies dat is uitgebracht aan onze gemeente te
implementeren.
Kerstsamenzang in het Kerkelijk Centrum ‘de Antenne’: De traditionele kerstzangavond in het Kerkelijk Centrum ‘de
Antenne”, Wilhelministraat 3 te Dedemsvaart wordt gehouden op zondag 17 december D.V. Naast de vele samenzang wordt
aan de avond verder medewerking verleend door het PKN gemengd projectkoor dat onder leiding staat van dirigent Marjanne
Visscher-van Faassen. Het koor zal worden begeleid door Luko Hans op de piano. Ook de Chr. Muziekvereniging Jubal, o.l.v.
Bert van Faassen, verleent aan deze avond hun medewerking. Naast dat zij zelf deze avond een aantal prachtige stukken ten
gehore zullen brengen begeleiden ze ook de samenzang. 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.
Eindejaarscollecte van Dedemkerk: We zijn nog 3 lopers nodig voor de eindejaarscollecte, het gaat om de Aak (13
adressen), Buitengaats (15 adressen) en de Tottenhamstraat (5 adressen). Wie wil het dit jaar bezorgen en weer ophalen?
We horen het graag per telefoon 0523-610894 of per mail: kerkelijkbureau.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl. En deze
zondag 17 december liggen de enveloppen klaar in de consistorie van de van Dedemkerk, om meegenomen te worden. CvK
van Dedemkerk.
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.

Open Kring: Op 19 december a.s. komen de deelnemers aan de Open Kringgesprekken weer bij elkaar in de Antenne. Dit
geldt alleen voor de avondbijeenkomst van 19.30 uur tot 21.30 uur. Iedereen van harte welkom!
55+: Donderdag 21 december vieren wij samen het kerstfeest. We komen samen om 14.00 uur in de Antenne. Mocht u graag
gehaald willen worden, bel dan tussen 12.00-13.00 uur met Tjerkje van der Meulen, tel. 613643. U bent van harte
uitgenodigd.
Kerstconcert: Het Sallands Bachkoor geeft op vrijdagavond 22 december samen met muziekvereniging de Bazuin een
kerstconcert in de Gereformeerde kerk aan de Bouwstraat in Ommen. Behalve traditionele Christmas Carols en de zang en
speelt ook enkele composities alleen. De Ommense muziekvereniging de Bazuin staat onder leiding van Bert Groothedde, de
algehele muzikale leiding van het kerstconcert is in handen van de vaste dirigent van het Sallands Bachkoor, Leendert Runia.
Toegangskaarten voor het kerstconcert kosten 15 euro (jeugd: 5 euro) in de voorverkoop, en zijn te bestellen via
www.sallandsbachkoor.nl of via Margreet Kuiper, tel. 06-31623925 of Judith van Kesteren, tel. 06-15264127. Info via
www.sallandsbachkoor.nl.
Oliebollenactie: In het decembernummer van de Samenspraak heeft u al kunnen lezen dat we bij de jaarwisseling weer 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 zaterdagmiddag 30 december kunnen, tussen
16.00-18.00 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.
Kerk in Actie Magazine, voorheen Vandaar: Het zendingsblad, met deze keer de titel HOOP, ligt vanaf heden weer klaar
om verspreid te worden. In deze uitgave gaat het over hoop voor mensen op de vlucht. Indringende verhalen die het delen
waard zijn! Aan alle bezorgers van dit blad de vraag of u weer de aantallen uit de Antenne zou willen ophalen en deze willen
brengen bij de bij u bekende adressen. Alvast bedankt! Voor info kunt u terecht bij Diny Petter, de Aak 63, tel. 614758. Ook
kunt u mailen naar dinypetter@home.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.
“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 belijdenis-catechisatie 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 en 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.

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.)

