Van Dedemkerk

24 december 2017
4e advent

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

De Antenne

9.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

Liturgie:

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/Diaconie
20.00 uur: ds. W. Moolhuizen en ds. K. van Staveren
Kerstnachtdienst

20.00 uur: Kerstnachtdienst in de van Dedemkerk

22.00 uur: Henk Wind - Kerstnachtdienst in de Immanuëlkerk

22.00 uur: Kerstnachtdienst in de Immanuëlkerk

Collecte: Doel SKD
24 december - Van Dedem Marke: Deze zondagavond wordt om 19.00 uur in zaal De Meent de Kerstviering gehouden.
Voorganger is ds. A. ten Brinke. Het VDM-vrijwilligerskoor hoopt haar medewerking te verlenen.
25 december - van Dedemkerk: 9.30 uur - ds. W. van de Griend, Kloosterhaar
26 december - van Dedemkerk: 10.00 uur - ds. K. van Staveren, Familiekerstfeest
Kindercollecte: KIA: Ghana visserij: kinderen uit deze slavernij halen
Leven uit de Bron voor zondag 31 december: Lucas 2: 33-40
Collecteopbrengst 17-12: K&S € 221,56 en PKW € 279,50 en kerstzangdienst € 525,48
Uitnodiging voor catechese voor 12 tot 15 jarigen: Namens de taakgroepen leren en jongeren, nodigen we de jongeren
samen met hun ouders uit op maandag 15 januari 2018 om 19.30 uur voor de inschrijvingsavond in de Fontein voor
catechisatie. Hier inventariseren we wie er mee wil doen, hoe we elkaar op de hoogte kunnen houden, en wanneer we bij
elkaar komen. Het lijkt ons belangrijk om ouders en tieners op deze avond te ontmoeten. Verdere informatie via Cees van
Tilburg, email: maaikecees@hetnet.nl.
Kerk in Actie Magazine: voorheen Vandaar: Het zendingsblad, met deze keer de titel HOOP, ligt 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.
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.
Kerstpakkettenactie 2017: Zaterdag 16 december hebben de diaconieën van de kerken in Dedemsvaart kerstpakketten
gemaakt. Veel mensen hebben een bijdrage geleverd in de vorm van een financiële gift, levensmiddelen die gebracht zijn of
door het maken en bezorgen van de pakketten. En kinderen van de nevendienst en de clubs bedankt voor de prachtige
kaarten, die jullie hebben gemaakt. Dankzij een bijdrage van al deze mensen hebben we 207 pakketten kunnen maken voor
mensen ,die wel een extraatje kunnen gebruiken. Dit jaar zat er voor sommige kinderen/tieners wat extra’s bij het kerstpakket,
namelijk een bordspel. De werkgroep van Belief heeft 20 spellen verloot onder de adressen met kinderen. Geweldig! Iedereen
hartelijk dank.
Toneelavond: in de Antenne op 9 en 10 februari 2018. Het belooft weer een mooi spektakel te worden. Noteer alvast
bovengenoemde data in uw agenda. De opbrengst is voor de kerk. Commissie Fondsenwerving.

Mededeling van de kerkenraad: De Kleine Kerkenraad heeft op woensdag 20 december een vergadering gehad. Tijdens
deze vergadering is het stappenplan, dat gevolgd gaat worden tot aan de fusie, besproken en vastgesteld. Dit stappenplan
wordt met de gemeente gedeeld in de Samenspraak van februari. Daarnaast heeft de beroepingscommissie aangegeven, dat
ze bezig zijn met het beluisteren van de preken van predikanten ,die mogelijk beroepbaar zijn voor onze gemeente.
“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 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@pkndedemsvaart.nl of 0523-612425
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.

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.)

