De Antenne
9.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

2e Kerstdag:
10.00 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

25 december 2016
1e Kerstdag

Van Dedemkerk

09.30 uur: ds. J. Van Dijk
Zingen alles uit NLB:
486: 1 en 4; 503: 1, 2 en 4; 477: 1 en 2; 477:3; 477:4;
Projectlied; 482: 1 en 3; 476: 1 en 3; 487: 1, 2 en 3;
483: 1, 2 en 3; 481: 1, 2 en 3; Ere zij God
Schriftlezingen: Jesaja 9:1-6 en Lucas 2: 1-20
Thema: Het touwtje in de stal…
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA/Kinderen in de Knel
2e Kerstdag:
10.00 uur: ds. J. Van Dijk - Familiekerstfeest
m.m.v. Jeugdorkest Jubal
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: KIA/Kinderen in de Knel

19.00 uur: Dienst in De Fontein

19.00 uur: De Fontein: ds. G.B. Huiskamp
Ps.72:1,3;NLB 476:1,4;NLB 526:1,4;NLB 340b;NLB919:1,4
Lezen: Mattheus 2:1-12
Collecten: In de dienst: K&S/Werelddiaconaat
Bij de uitgang: K&S/Diaconie

Kindercollecte: Kindertehuis Mpigi Uganda
Collecteopbrengst 18-12: K&S – Diaconie: € 316,39. PKW € 238.95 en van de kerstzangdienst € 638.87
Aannemen beroep ds. Bart Breunesse: Per 6 december hebben de gereformeerde kerken van Gees en Zweeloo officieel
een beroep uitgebracht. Ik heb het beroep op 14 december j.l. aangenomen.
Van Dedemmarke: Zaterdag 24 december om 19.00 uur (dus niet 18.30 uur, zoals in De Samenspraak staat) wordt de
kerstviering gehouden in De Meent. Voorganger is drs. A. ten Brinke en VDM-vrijwilligerskoor verleent medewerking. Wees
welkom.
Aftreden Harry Boertjes: Helaas moeten we als Van Dedemkerk kerkenraad 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.
Afwezigheid ds. Karsten van Staveren: Tm. 4 januari zal ds. Karsten van Staveren niet voor het kerkenwerk beschikbaar
zijn. Zou u in deze periode dringende pastorale hulp nodig hebben, dan kunt u zich wenden tot één van de collega’s.
Kerkblad: Bij de uitgangen liggen exemplaren van het speciale kerstnummer van het Gezamenlijk Zondagsblad om mee te
nemen naar huis. Het GZ zoals de lezers gewend zijn, maar wel de kersteditie mét een extra katern over ‘500 jaar protestant’.
Veel leesplezier gewenst!
Kerkelijk bureau Van Dedemkerk: I.v.m. vakantie is het kerkelijk bureau van de Van Dedemkerk a.s. woensdag 28 december
gesloten. Woensdag 4 januari is het kerkelijk bureau wel geopend van 09.00 uur -12.00 uur.
Kerstpakkettenactie 2016: Zaterdag 17 december hebben de diaconieën van de kerken in Dedemsvaart kerstpakketten
gemaakt. Veel mensen hebben een bijdrage geleverd in de vorm van een financiële gift, de vele levensmiddelen die dit jaar
gebracht zijn, of door het maken en bezorgen van de pakketten. Dankzij de bijdrage van al deze mensen hebben we 215
pakketten kunnen maken voor en bezorgen bij mensen die wel een extraatje kunnen gebruiken. Geweldig! Hartelijk dank
daarvoor!

Oliebollenactie: De bestellingen tot nu toe vallen in vergelijking met voorgaande jaren tegen. Wellicht komt dit doordat nog
niet iedereen in de sfeer is om hieraan te denken. U kunt nog tot dinsdagavond 27 december uw bestelling plaatsen. In beide
kerkgebouwen staan de besteldozen of u kunt uw bestelling ook via de mail doen: p.v.kesteren@hetnet.nl.
55+ Nieuwjaarsborrel en broodmaaltijd: In het nieuwe jaar hopen we elkaar weer te ontmoeten. U bent van harte welkom op
donderdag 5 januari om 17.00 uur in De Antenne. We brengen eerst samen een toast uit op het nieuwe jaar, daarna gebruiken
we een broodmaaltijd. Mocht u graag gehaald willen worden, bel dan tussen 12.00 en 13.00 uur met Tjerkje van de Meulen, tel.
613643
Meet en Greet: In de nieuwste Samenspraak staat voor zondag 8 januari om 11.00 uur een Meet & Greet dienst aangegeven,
dit is onjuist. Er is die zondag alleen om 9.30 uur een “gewone” dienst en dus niet ook om 11.00 uur een Meet & Greet.
Taizé: Op zondag 15 Januari 2017 is er tijdens de avonddienst in De Antenne, aan de Wilhelminastraat 3 in Dedemsvaart, een
gebedsviering in de stijl en de sfeer van Taizé. De viering is een meditatieve dienst waarin liederen, gebed en stilte centraal
staan. Het thema van deze dienst is: ‘Maak de weg vrij voor de Heer’ De kerk is open vanaf 18.30 uur en de viering begint om
19.00 uur. Wees welkom! Wil(t) jij/ u meer informatie over Taizé in Frankrijk of Taizé in Dedemsvaart? Mail of bel dan naar het
secretariaat van de werkgroep Taizé; Marthilde Visscher, 0523-616815, taizededemsvaart@gmail.com
Week van Gebed: Van 15-22 januari is er weer de Week van Gebed, een initiatief van de Raad van Kerken. De plaatselijke
kerken hopen dat u aan het begin van 2017 mee wilt bidden. U wordt hiervoor hartelijk uitgenodigd. Maandag: Brugkerk
Balkbrug; dinsdag parochiecentrum St. Vitus; woensdag Antenne; donderdag Immanuëlkerk. Deze bijeenkomsten beginnen
om 20.00 uur. Zaterdag, 19.00 uur Van Dedem Marke. Voor verdere info zie: De Samenspraak.
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.)

