Zondag 29 november 2015, Eerste Advent
Kruimeldienst 2.0. Geloven dat doen we samen! Zou je het leuk vinden om met je (klein)kind van 0 tot
ongeveer 6 jaar, een keer samen een halfuurtje bezig te zijn met het luisteren naar de verhalen van God,
kinderliederen te zingen en samen te bidden, dan kan dat. Vanmiddag komen we weer bijeen om te luisteren
naar de 'muren van Jericho'. We beginnen om
16.30 uur in de Van Dedemkerk, daarna is er voor jong en oud wat te drinken in Het Kruispunt.
Waarneming. Ds. Bart Breunesse is niet beschikbaar van 14 november tot 1 december. Wanneer er behoefte
is aan pastorale begeleiding kan contact worden opgenomen met één van de aanwezige collega’s.
Opbrengst gezamenlijke collecten 22 november: Plaatselijk Kerkelijk Werk/Pastoraat: € 731,77 dit is
inclusief € 165,82 van opendeurdienst; Kerk & Samenleving/Diaconie/Hospice Dedemsvaart: € 623,17.
Gemeenteavond. Woensdagavond jl. was er een gemeenteavond waar bijna 200 gemeenteleden aanwezig
waren. Zij gaven de kerkenraad toestemming om te besluiten per 1 januari 2016 de ochtenddiensten
gezamenlijk, in één gebouw, te vieren. De meerderheid van de aanwezige gemeenteleden had voorkeur voor
het maandelijks wisselen van gebouw, dus de ene maand in het ene gebouw kerken, de volgende maand in
het andere gebouw. Een tweede ochtenddienst wordt zoveel mogelijk in hetzelfde gebouw gehouden als de
eerste ochtenddienst, zodat gemeenteleden van beide diensten elkaar tijdens het koffiedrinken kunnen
ontmoeten. Hierbij wordt wel gekeken naar het karakter van de tweede dienst en het karakter van het
gebouw. Over een jaar wordt deze stap in een gemeentevergadering geëvalueerd. In De Samenspraak van
januari 2016 komt een verslag van deze avond, daarin staat ook welke diensten een 2e ochtenddienst worden
en dat er voor sommige diensten een aanloopperiode is i.v.m. reeds gemaakte afspraken. U hoort zo snel
mogelijk in welk gebouw we starten in januari 2016. De kerkenraad bedankt alle aanwezigen voor hun
aanwezigheid en inbreng; we kijken terug op een gemoedelijke gemeenteavond waarin open en met respect
voor elkaar aan de Protestantse Gemeente Dedemsvaart is gebouwd.
Ontmoet-elkaar-eens-anders-dag. We kijken terug op een gezellige Ontmoet-elkaar-eens-anders-dag. Er
was volop gelegenheid om te neuzen tussen al de zelfgemaakte spullen. De overheerlijke oliebollen en
knijpertjes zijn goed verkocht. Met de verrukkelijke gevulde speculaas heeft mevr. Tibben de bakwedstrijd
gewonnen. De voorlopige opbrengst voor Stichting Anak-Anak Lombok Timur is € 987,55. Alle vrijwilligers, die
een bijdrage hebben geleverd aan deze dag willen wij heel hartelijk bedanken! Heeft u nog een goed idee voor
de nieuwe naam voor de Ontmoet-elkaar-eens-anders-dag, dan kunt u deze mailen aan
johannesballast@home.nl.
Begroting De Antenne. De begroting 2016 van De Antenne is in de kerkenraad van 18 november
goedgekeurd. Voor de gemeenteleden zijn sets gekopieerd en deze liggen t/m maandag 7 december
beschikbaar in de hal van de kerk.
College van Kerkrentmeesters.
Begroting Taakgroep Kerk en Samenleving. De gezamenlijke begroting 2016 voor de taakgroep Kerk en
Samenleving is op woensdag 18 november goedgekeurd in de gezamenlijke Kerkenraad van de Protestantse
Gemeente Dedemsvaart i.w. Deze begroting, voorzien van een toelichting, kan tot uiterlijk zaterdag 5
december worden opgevraagd bij Arjen Schollaardt via arjen.schollaardt@gmail.com of tel. 614188. Indien u
vragen hebt over de begroting kunt u eveneens contact opnemen met Arjen Schollaardt. Tot uiterlijk
donderdag 10 december krijgt u hiervoor gelegenheid.
Belijdenisgroep. Op 30 november hopen we als belijdenisgroep weer bij elkaar te komen om 19.30 uur in De
Antenne.
Wat geloven we in Godsnaam – deel 2. We hebben een prachtige aftrap gehad met 'Wat geloven we in
Gods naam'. Grote vragen: Over dat wat wezenlijk voor je is? Over hoe maakbaar je leven is. Over wat God
daarin voor je betekent? En of we iets zouden missen als er geen PKN kerk meer zou zijn. Niet te vergeten
heerlijke gezegende koekjes. Met elkaar gaan we de komende week verder in gesprek over kernzaken van het
christelijke geloof, op maandag 30 november om 20.00 uur in
De Fontein. Je bent als middengeneratie van harte uitgenodigd om gewoon aan te schuiven.

Verzoekplatenprogramma. Dinsdag 1 december vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor de luisteraars van de kerktelefoon of internet: www.kerkomroep.nl. Het wordt
deze keer gepresenteerd door
Renske Bakker. Verzoekjes of zomaar een groet of een felicitatie, kunt u voor de volgende maand alvast weer
aanvragen bij
Janny Prinsen, tel. 612644 of per e-mail: aartprinsen@hotmail.com.
Open kring. Op dinsdag 1 december hopen we als avondgroep van de Open Kring weer bij elkaar te komen in
De Antenne. We beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur.
Bijbelkring ds. Karsten van Staveren. Een kring voor iedereen die overdag tijd heeft. Met elkaar willen we
openhartig van gedachten wisselen over wat God ons door een geopende bijbel heen wil zeggen. Zo willen we
van elkaar leren en groeien in onze levensweg met God. In het komende jaar gaan we het hebben over
mensen zoals wij, die we in de bijbel tegen het lijf lopen. Op de donderdagen 3 en 17 december komen we bij
elkaar in de consistorie van de Van Dedemkerk om 9.45 uur.
Zondag 6 december 2015 – is de collecte bestemd voor het werelddiaconaat; een veilig thuis voor
Oekraïense weeskinderen. In Oekraïne, niet eens zo ver bij ons vandaan, heerst extreme armoede. Veel
kinderen lijden hier ernstig onder. Ouders vertrekken naar de stad of naar het buitenland om werk te zoeken.
Daarbij laten ze soms hun jonge kinderen achter bij oma of een oudere broer of zus. Het komt ook voor dat
ouders verslaafd raken aan drank of drugs. Een aantal kerken in Oekraïne vangt deze verwaarloosde kinderen
op, na schooltijd in hun eigen gebouw. De kinderen kunnen even spelen, krijgen aandacht en een warme
maaltijd. Ook zijn er kerken die een opvanghuis hebben, waar kinderen permanent wonen. De kinderen en de
kerken in Oekraïne hebben onze steun hard nodig Geeft u ook?
Oproep van Hongarije Werkgroep! We gaan toch kerstpakketten inpakken dit jaar. We hebben geheel
onverwacht toch nog de vraag gekregen of we zaterdag 12 december met een groep vrijwilligers
kerstpakketten willen inpakken. Vidotrans in Heerenveen heeft een order binnen gekregen. We zijn op zoek
naar ongeveer 30 vrijwilligers die de Hongarije Werkgroep willen helpen. Deze dag wordt door de meeste
vrijwilligers als heel gezellig ervaren. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Het geld dat we verdienen
met het inpakken van de kerstpakketten komt ten goede aan onze zustergemeente in Kisoroszi. Voor opgave
kunt u mailen naar werkgroephongarije@planet.nl of bellen met fam. Kok, tel. 611970 (na 19.30 uur).
Kerstkaarten. In de hal van De Antenne, bij de kaartenstandaard, vindt u weer een uitgebreid assortiment
kerstkaarten. De moeite waard om even een kijkje te nemen!
Oproep Stuurgroep Fondsenwerving. Zaterdag 12 december gaan we weer op de kerstmarkt staan, hebt
u nog kerstspullen liggen die u niet meer gebruikt? Dan kunt u ze inleveren. Ook staan we weer met
knieperties, kerstbakjes en nog veel meer op de markt. Namens de Stuurgroep Fondsenwerving, Magriet
Lamberink tel. 06-18451011.
Kerst an de Voart. Als kerk willen we weer present zijn op Kerst an de Voart op zaterdag 12 december van
12.00-20.00 uur. We zoeken nog een paar figuranten voor herder/wijze uit het oosten. Doe je ook gezellig
mee? Voor info tijdens de afwezigheid van ds. Breunesse kunt u/jij contact opnemen met Alie van Laar,
jaapenalievanlaar@hotmail.com of tel. 614583.
Op bezoek bij de buren: Kerkentocht. Wat leeft er in de St. Vitus. Wijk Zuid-West nodigt de hele
gemeente uit om met elkaar op bezoek te gaan bij de St. Vitus. We willen met elkaar ontdekken wat er zo
bijzonder is aan de St. Vitus. Wat doet dit kerkgebouw met ons en met de mensen die er kerken. Gewijzigde
datum: maandag 14 december, om 19.30 uur verzamelen bij de Van Dedemkerk. Opgave bij: Gerda Hofman,
tel. 616814; Ronald de Jonge, tel. 615834; Jan Eijlander, tel. 617178; Lenie Boeijenga, tel. 612412; ds. Karsten
van Staveren, tel. 612425.
Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u, bij voorkeur digitaal, inleveren voor woensdag 18.00 uur bij René
Grijsen, De Magnolia 42, tel. 613632, of via e-mail op: pkn.nieuwsbrief@gmail.com. Kopij max. 6 regels lang
(Arial-10 pnt.)

