De Antenne
9.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

18 december 2016
4e Advent

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds. K. Van Staveren
Liturgie: NLB 466: 1, 3 en 7; NLB 437: 1, 2, 4 en 5; NLB
433: 1, 3, 4 en 5; NLB 473: 1 en 3; NLB, Een kind is ons
geboren (Sela); NLB 401: 1 en 4
Schriftlezing: Matteüs 1: 18-25
Thema: “Ik kan het nog niet loslaten”
Collecten: In de dienst: K&S/Werelddiaconaat
Bij de uitgang: K&S/Diaconie

19.00 uur: Kerstzangavond
m.m.v. Asaf en Harmonie Orkest Jubal

19.00 uur: Dienst in De Antenne

Collecten: In de dienst: K&S/Werelddiaconaat
Bij de uitgang: K&S/Diaconie
Kindercollecte: Kindertehuis Mpigi Uganda
Collecteopbrengst 11-12: PKW: € 540,61; K&S/Diaconie: € 458,73
Van Dedem Marke: Naast de gebruikelijke weeksluiting op zaterdag, wordt de kerstviering gehouden op zaterdag 24
december om 19.00 uur in De Meent. In de Samenspraak is abusievelijk 18.30 uur vermeld. Wees welkom.
Aftreden Harry Boertjes: Helaas moeten we als Van Dedemkerkenraad meedelen dat Harry Boertjes de taak van voorzitter
en ouderling heeft neergelegd. De weg die we gezamenlijk gaan blijkt geen eenvoudige te zijn. De beide kerkenraden hebben
verdriet om het verlies van een ambtsdrager en de turbulentie die hier mee gepaard gaat. Laten we elkaar blijven vasthouden
in het zoeken naar begaanbare wegen van het samen kerk zijn.
Koffie/thee morgen: Wist u dat wij het hele jaar koffie/thee schenken in het Kruispunt, elke woensdagmorgen vanaf 9.30 uur.
Dus ook vlak voor Kerst, oudjaarsdag en op 4 januari wensen wij elkaar het beste met een kniepertje erbij. U bent welkom.
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!
Kinder-kerstfeest 2e Kerstdag: Op 2e Kerstdag 2016 wordt er in de Van Dedemkerk een gezinsdienst/kinderkerstfeest
gehouden waar iedereen van harte welkom is. Deze dienst begint om 10.00 uur, maar vanaf 9.30 uur staat er ranja, koffie/thee
klaar. Aan deze viering werken de clubs mee. Het jeugdorkest van Jubal zal ons muzikaal gaan begeleiden. We gaan er
samen met ds. J. Van Dijk een mooie viering van maken met de bekende kerstliedjes en natuurlijk een kerstverhaal. Neem je
vriendjes, vriendinnetjes, buren, opa/oma en andere familie ook mee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Kom allemaal….,
dan wordt het vast een echt feest!!
Kerstcollecte: De kerstcollecte dit jaar is bestemd voor kinderen met een handicap in Pakistan. We geven liefde aan deze
kinderen in de kleine, arme plattelandsdorpen in Pakistan waar er nagenoeg geen zorg voor hen is. De ouders weten niet goed
hoe ze om moeten gaan met verstandelijk beperkte kinderen en schamen zich ervoor. Of ze zien het zelfs als een straf van
God. Door hulp in de vorm van kennis over de rechten van het kind, onderwijs en medische zorg, gaan de kinderen weer deel
uitmaken van de samenleving. Ouders leren in zelfhulpgroepen hoe zij hun kind een plek in het gezin kunnen geven. Ze
ontwikkelen zich beter en komen tot bloei. Kinderen van God, die gezien mogen worden. Geef liefde, geef uw gift.
Eindejaarscollecte: Ik ben blij dat de looplijst van De Tjalk is voorzien, maar nu zoek ik nog 2 lopers in de Julianastraat. Het
gaat om 9 adressen aan de oneven kant en 8 adressen aan de even kant. Mocht u dit willen doen, meldt u dan bij Wenny

Schuurman op het kerkelijk bureau. U mag ook bellen naar 610894 of mailen naar kerkelijkbureau.vandedemkerk@pkndedemsvaart.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 Audio 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.
Afwezigheid ds. Karsten Van Staveren: Door een ingreep bij de kaakchirurg zal ds. Karsten van Staveren vanaf 21
december niet in staat zijn om u te woord te staan. Zou u behoefte hebben aan pastorale zorg, dan kunt u zich wenden tot één
van mijn collega’s. Aansluitend op deze ingreep en hopend op een voorspoedig herstel, zal ik gebruik maken van het
eenmalige feit dat ik in de drukke kerstperiode geen dienst hoef te doen. Dit heeft tot gevolg dat ik tot en met 4 januari niet voor
het kerkenwerk beschikbaar zal zijn. Zou u in deze periode dringende pastorale hulp nodig hebben, dan kunt u zich wenden tot
één van de collega’s.
Kerstkaarten: In de kleine hal in De Antenne, bij de kaartenstandaard, vindt u weer een uitgebreid assortiment kerstkaarten.
Beslist de moeite waard om even een kijkje te nemen!
Gezocht: Incomplete puzzels! Voor de kerkdienst van 2e Kerstdag zijn we op zoek naar puzzelstukjes. Heeft u puzzels die niet
meer compleet zijn? Dan kunt u ons heel blij maken. We willen hiervan een mooi presentje knutselen voor bezoekers van deze
dienst. Het formaat van 3 bij 4 centimeter is het meest geschikt, maar we zijn blij met alle soorten en maten. U kunt de stokjes
inleveren bij de familie van der Galiën, Zwiersstraat 23. Alvast bedankt!
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.
Nieuwe bankrekeningnummers:
NL70FVLB0226122344 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w.
NL17FVLB0226122425 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. inzake Zending
NL73FVLB0226122387 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. inzake Evangelisatie
NL97FVLB0227073622 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. inzake Hongarije.
De oude bankrekeningnummers zijn na 31 december 2016 niet meer bruikbaar!
Indien u een gift overmaakt, waar de commissies u heel dankbaar voor zijn, graag vermelden waarvoor het is bestemd. Dit
maakt het voor de penningmeesters makkelijker om de bijdrage juist te boeken en te besteden. Alvast bedankt, Taakgroep
K&S.
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.)

