De Antenne

23 december 2018
4e Advent

9.30 uur: ds. G.A. Labooy, Kampen

Van Dedemkerk

9.30 uur: Dienst in De Antenne

Liturgie: Ps. 31: 1 en 4; Lied 441: 1 en 5; Lied 441: 10; ‘We
gaan voor even uit elkaar’; EL 241; Lied 444: 1a, 2v, 3m, 4 en
5 allen; Lied 756: 1, 3, 6, 7 en 8
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: NBG
19:00 uur: Kerstzangavond m.m.v. Asaf en Jubal

19.00 uur: Dienst in De Antenne

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: NBG
Maandag 24 december - van Dedemkerk: 20.00 uur en 22.00 uur - Kerstnachtdienst SKD
Dinsdag 25 december - De Antenne: 9.30 uur - ds. K. van Staveren
Woensdag 26 december - De Antenne: 9.30 uur - ds. K. van Staveren - Familiekerstfeest m.m.v. Jeugdorkest Jubal
Van Dedem Marke: Maandag 24 december om 19.00 uur wordt de “kerstviering” gehouden in De Meent. Voorganger is ds.
A. ten Brinke. Het VDM-vrijwilligerskoor hoopt haar medewerking te verlenen.
Kindercollecte: 4e kwartaal 2018: Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Accra - Ghana
Collecteopbrengst 16-12: PKW: € 358,01 en K&S: € 300,32
Doopdienst: 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.
Beroepingscommissie: De beroepingscommissie is onlangs weer bij elkaar geweest. Men heeft zich onder meer
beziggehouden met een eerste selectie van de aangeleverde namen. In januari zal de commissie beginnen met het digitaal
luisteren naar kerkdiensten waarin de genoemde predikanten voorgaan.
Kerstcollecte - ‘Geef licht aan kinderen in de knel’ De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem
gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden. De
vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke
organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en zorgen dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en
psychologische hulp krijgen. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire
voorzieningen. Geef liefde, geef licht, geef uw gift.
Kerstzangavond met de CMV Jubal en het CMK Asaf: Vanavond 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.
Spreekuur gemeenteleden: Op woensdag 9 januari vergadert het Moderamen in De Antenne. Vooraf aan deze vergadering
is er vanaf 19.00 t/m 19.30 uur gelegenheid om vragen te stellen aan de kerkenraad. Mocht u onderwerpen hebben waarover
u met ons van gedachten wilt wisselen, dan willen we u hier van harte voor uitnodigen.
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.

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.
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.
Kerkelijk bureau van Dedemkerk: Het kerkelijk bureau is op woensdag 2 januari 2019 gesloten. Woensdag 9 januari is het
kantoor weer gewoon geopend van 9.00 - 12.00 uur. Wenny Schuurman.
“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.
Mededeling uit de Kerkenraad: Afgelopen woensdag heeft de werkgroep fusie beheer de plannen gepresenteerd die ons
zullen helpen bij concrete stappen naar één Protestantse Gemeente Dedemsvaart. We hebben gehoord dat ze met plezier en
in goede harmonie tot dit voorstel zijn gekomen. Er zijn duidelijke lijnen uitgezet voor wat betreft de administratie, tarieven,
betaalde krachten, geldwerving, begroting, gebruik gebouwen en taken van het College van Kerkrentmeesters. Er is veel te
doen, maar er werd ons een blik in de toekomst gegund. We zullen jullie als gemeente via de Samenspraak, nieuwsbrief en
gemeenteavonden op de hoogte houden.
Rectificatie: In het verslag van de gemeenteavond van 28 november staat dat Ada Ruitenberg een toelichting gaf namens de
beroepingscommissie. Dit moet zijn: Judith van Kesteren. Onze excuses voor de vergissing. Namens de kerkenraad, Maaike
Hiemstra.

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.)

