Van Dedemkerk

29 december 2019

09.30 uur: ds. J. Zondag

De Antenne

9.30 uur: Dienst in de Van Dedemkerk

Liturgie: Lied 498; lied 152: 1, 3 en 10; lied 1010; lied 506: 1
en 2; lied 496.
Schriftlezing: 1 Petrus 1: 13-23; Micha 5: 1-7; Lukas 2:
33-40

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: Kinderen in de knel
19.00 uur - de Fontein: ds. P. Lindhout

19.00 uur: Dienst in de Fontein

Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: Kinderen in de knel
Kerkdienst Oudjaarsdag:
Dinsdag 31 december - van Dedemkerk
19.30 uur: ds. K. van Staveren - Collecte: PKW, bij de uitgang: Kinderen in de knel
Liturgie: Ps 90a: 1,2,4,6, NLB 800: 1,3,4, NLB 513, NLB 511: 1,2,7 NLB 823: 1,2,3 NLB 263
Schriftlezing: Prediker 2: 1-15
Woensdag 1 januari - van Dedemkerk
10.30 uur: ds. K. van Staveren - Collecte: PKW, bij de uitgang: Kinderen in de knel
Liturgie: NLB 195, NLB 207, NLB 212, NLB 513, NLB 657, NLB 215: 1,3,4,6,7 NLB 416
Schriftlezing: Prediker 9: 1, 7-10
Collecteopbrengst 22-12: PKW: € 313,28; K&S: € 247,40 en de kerstzangdienst: € 419,64.
Beroeping derde predikant: De beroepingscommissie heeft een door alle commissieleden gedragen advies uitgebracht aan
de kerkenraad omtrent het beroepen van de derde predikant. Woensdag 18 december heeft de kerkenraad dit advies
besproken. De kerkenraad heeft unaniem besloten dit advies over te nemen. Op zondag 5 januari, na afloop van de
kerkdienst van 9.30 uur, wil de kerkenraad het advies van de beroepingscommissie delen met de gemeente. De
beroepingscommissie zal een toelichting geven en de gemeente kan vragen stellen aan de beroepingscommissie. De
kerkenraad hecht waarde aan de mening van de gemeente en zal na de toelichting van de beroepingscommissie door middel
van stemmen de mening van de gemeente peilen.
Bedankt: Voor ons 40-jarig huwelijksjubileum op 14 december jl. ontvingen wij naast de bloemengroet van de kerk, ook vele
felicitaties uit de gemeente per brief, mail en persoonlijk. Hiervoor danken wij iedereen heel hartelijk. Ds. Gunter & Hilda
Brandorff-Hospers.
Rectificatie agenda jeugdwerkactiviteiten: In de Samenspraak van januari zijn de verkeerde locaties voor zowel de
tienerkerk als de basiscatechese doorgegeven. Op zondag 5 januari is er basiscatechese en tienerkerk in de van
Dedemkerk/Fontein. En op zondag 2 februari zitten we in de Antenne.
Avondgebed Vesper voor reflectie en verlangen naar heling: Op donderdagavond 9 januari om 19.00 uur willen we, in de
aanloop naar het fusiefeest, in gebed de turbulente geschiedenis van onze weg naar de fusie bij God brengen en ons
verlangen naar heling naar Hem uitspreken. Aan dit liturgische avondgebed zal de cantorij haar medewerking verlenen. De
vesper zal in de Van Dedemkerk worden gehouden. Voorganger zal ds. Karsten van Staveren zijn. Onze hoop is dat we met
velen dit moment zullen beleven.
Fusiefeest: Op 12 januari a.s. willen wij in een feest voor alle leeftijden onze fusie vieren. Een fusie gebeurt in de
geschiedenis van onze kerk maar één keer. Daar willen we met jong en oud bij stilstaan. Dat willen wij vieren. Het is als het
ware een unieke startzondag van onze nieuwe gemeente, waarin we als jong en oud met Gods zegen op weg willen gaan.
Omdat je sommige dingen maar één keer goed kunt doen, hebben we besloten om alle andere diensten op deze zondag af te
zeggen. De dienst zal om 14.30 uur worden gehouden, zodat de predikanten die bij dit proces betrokken zijn geweest

eventueel ook aanwezig kunnen zijn. En bij een feest hoort wat lekkers! Het leek ons een mooi idee om na afloop samen te
genieten van iets lekkers bij de koffie. Bij een veelkleurige gemeente horen ook veel soorten en smaken baksels. Onze vraag
aan u: wilt en kunt u iets lekkers bakken voor bij de koffie? Van arretjescake tot appeltaart, cake of cupcakes (ook leuk om
met uw (klein)kinderen samen te maken) alles is welkom! Als u mee wilt doen, wilt u dit dan doorgeven aan Karin van Dijk, emailadres: karinvandijk56@gmail.com. U kunt het ook aan iemand van de werkgroep of de dominees doorgeven. In beide
kerken hangt ook een intekenlijst, dat kan ook. We kijken uit naar de reacties! Namens de werkgroep: Gerda Hofman,
Aliejenne Beumer en Karin van Dijk.
Geef extra voor je Kerk: In de Samenspraak van november kunt u meer over de noodzaak voor deze actie lezen en waarom
we het regelmatig bij u onder de aandacht brengen. Kort gezegd: “We vragen om een extra maandelijkse bijdrage aan uw
kerk van gemiddeld € 5, = per gezin of lid”. Wie wat meer kan/wil missen is vrij om er wat bovenop te doen en voor wie het
wat te veel gevraagd is kan het bedrag lager zijn. U moet dit wel geheel zelf inregelen. Kom nu in actie! Onder vermelding van
‘Geef extra voor je kerk’ kunt u een periodieke overboeking maken.

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, Raveslootstraat 5, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

