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DIENSTEN DEZE WEEK
10.00

GK Ds. J. Snaterse,
Hoogeveen

17.00

GK Prop. J. van Eijsden,
Driebruggen

30/03 GK Prop. J.J. Steketee,
19.30
Zwijndrecht

collecten:
1e Project 10 27
2e HGJB
collecten:
1e Diaconie
2e PGV

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00

GK Ds. W. Markus,
Bergschenhoek

17.00

GK Dr. A.A. Teeuw,
Ridderkerk

Zondag 25 maart 2018
Jaargang 12 week 13

collecten:
1e Diaconie
2e PGV

02/02 GK Prop. J.J. Steketee,
10.00
Zwijndrecht

OVERLEDEN
Op zaterdag 17 maart is op de leeftijd van 95 jaar overleden
Mw Brobbel-Struijs, ze woonde in Uitzicht. De begrafenis
zal D.V. maandag 26 maart plaats vinden na een dienst in
de aula van begraafplaats Holy die om 14.30 uur begint en
geleid zal worden door de heer J.J. Steketee. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum
bij de begraafplaats.

COLLECTE PROJECT 10 27
Opvang kinderen in kansarme wijk Colombia
Deze zondag is de 1e collecte bestemd voor een programma voor kansarme kinderen in Bogota. Dit gevarieerde programma biedt onderwijs, sport, spel en muziek,
maar ook een maaltijd. Bij elke activiteit staat het Woord
van God centraal.

DANK
•

AANSPREEKPUNT
Door het vertrek van ds. J. Snaterse zal ouderling P. (Peter)
van der End het aanspreekpunt van onze gemeente zijn,
bijv. bij ziekte, overlijden, ziekenhuisopname of andere
pastorale vragen. Het is goed dit telefoonnummer:
0104352442 te noteren, maar het staat ook hierboven in
de kop.

MEELEVEN
•

•

Donderdag mocht Dhr. L. (Leo) van der Brugge,
weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Helaas heeft de
behandeling niet de resultaten gegeven waarop was
gehoopt.
Deze week mocht mw. J.K. Poot-Brouwer na een lange
periode van revalidatie in Frankeland weer terugkeren
naar haar kamer in Vaartland. Met haar zijn we dankbaar hiervoor.

BLOEMENGROET
•

De bloemen gaan vandaag ter bemoediging en als
teken van meeleven naar mevr. E.P. Vogel – Wielaard.
Wij hopen van harte dat alles weer goed mag herstellen. Zo ontvangt u van ons allen een hartelijke groet
met een warme handdruk.
• Ook mevr. M. Goudswaard – Stolk, gaan we verrassen
ter bemoediging met onze bloemen. Al mogen we
haar nog elke zondag in de kerk begroeten. Wij wensen
u veel sterkte toe met de ongemakken die het ouder
worden met zich mee kan brengen. Een hartelijke
groet van ons allemaal.
De bloemen worden bezorgd door Hilde Cordia en
Lia Castro Mata.

•

Mooie gemeente van Jezus Christus. Heel hartelijk dank
voor jullie medeleven tijdens mijn tijd in het ziekenhuis
en de tijd erna; telefoontjes, bloemen, kaarten, bezoeken, kortom aandacht. Bijzonder om te ervaren en goed
om ervan te genieten. Het revalidatietraject duurt nog
even en het zal nog even duren voordat ik weer ter kerke
zal komen. Van huis uit een felicitatie voor de nieuwe
belijdende leden van de gemeente: Hartelijk welkom.
Hartelijke liefdevolle groet van Bas Gravendeel.
Mw. I. vd Berg-Wiegersma is weer thuisgekomen uit
Frankeland en zal verder thuis revalideren. Ze bedankt
iedereen hartelijk voor alle blijken van meeleven vanuit
de gemeente.

VANAVOND GEMEENTE JEUGDCLUBAVOND!
Deze zondag een nieuwe Gemeente Jeugdclubavond!
Gemeenteleden zijn van harte welkom om deze avond bij
te wonen en wij als Jeugdclub zouden het erg leuk vinden
als u komt: 25 maart om 19.45 in De Dijk!

JEUGDHONK
Hallo allemaal, aanstaande zaterdag staat er een spelavond op het programma! We beginnen de avond rond
20.30 uur. Zorg dat jij erbij bent!

AVONDGEBEDEN IN DE TIJD VÓÓR PASEN

JEUGDWEEKEND 2018

In de komende, Stille week zal er iedere avond een avondgebed zijn, ook op Stille Zaterdag, maar niet op Goede Vrijdag. Een kort samenzijn van ongeveer een half uur, waarin
een Psalm en een gedeelte uit het Evangelie worden
gelezen, en waarin we onze voorbeden willen uitspreken.
Het is een moment van aandacht voor God en voor Zijn
Woord, toelevend naar Goede Vrijdag en Pasen. De aanvang is steeds 19.30 uur. Allen van harte uitgenodigd!

Van 9 t/m 12 mei gaan we weer op jeugdweekend! We
hopen dit jaar af te reizen naar het idyllische dorpje Wintelre. Heb jij zin in een weekend met serieuze geloofsgesprekken, sportieve inspanningen en een hoop gezelligheid? Meld je dan nu aan via jeugd-club.nl/jeugdweekend.

VAN DE KERKENRAAD
Vergadering 8 maart 2018
In de laatste kerkenraadvergadering zijn veel verschillende
punten besproken, hieronder een korte opsomming:
• Uitleg voor kerkraadsleden over het beroepingsproces;
• Uitbreiding (tijdelijk) aantal werkuren Ko Steketee;
• Werven van vrijwillige kosters heeft geen reacties
opgeleverd; vervolgplan via kerkrentmeesters;
• Besluit genomen dat predikanten van andere kerkstromen welkom zijn om als gastpredikant ‘voor te gaan’;
• Reacties van gemeenteleden op de stoelopstelling
25 februari besproken;
• Besloten het benoemen van nieuwe kerkraadsleden
uit te stellen; eerst het beleidsplan aanpassen n.a.v.
de reacties en de tijd nemen aan het nieuwe team te
wennen;
• Opvulling van de vacature voor wijkadministrateur;
• Voorstel wordt geschreven voor aanschaf printer zondagsbrieven;
• Reactie formuleren op ‘reactie beleidsplan’ van Taakgroep Communicatie;
• Actieve brainstorm gehouden ‘Wat voor predikant
hebben we nodig?’;
• Datum voor retraite kerkenraad vastgezet op vrijdag
22 juni 2018;
• Organisatie besproken afscheidsreceptie kostersechtpaar Van ‘t Hof.

NIENKE WEER IN NEDERLAND
Afgelopen tien weken ben ik, zoals u misschien weet, in
Nepal geweest om vrijwilligerswerk te doen. Ik begon
bij NRH, dit is een revalidatiecentrum voor kinderen die
(zwaar) ondervoed zijn. Hier krijgen ze de mogelijkheid om
aan te sterken en de moeders krijgen informatie over hoe
ze hun kinderen moeten voeden, zodat ze hun gezonde
gewicht behouden als ze eenmaal weer thuis zijn. De laatste weken heb ik ook bij MSPN gewerkt. Hier verblijven
kinderen die Hiv-positief zijn. Ook zij zijn vaak ondervoed,
dus krijgen ze goed te eten en vanzelfsprekend ook medicijnen. Alles wat je ziet en meemaakt is soms best confronterend, maar het is ook ontzettend fijn als je merkt dat je
iets kunt betekenen voor die mensen die de hulp zo hard
nodig hebben. Het was echt een hele goede en leerzame
ervaring en ik ben heel dankbaar dat deze mogelijkheid er
voor mij was!
Nienke Vermaat.

DIENST VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING
Vanmiddag om 15.00 uur in Kerkcentum Holy, is er weer
een kerkdienst voor en met mensen met een beperking.
Graag nodigen wij u uit om deze dienst bij te wonen. Ook
als u iemand met een beperking kent, neemt u hem/haar
dan vooral mee.

WAARHEIDSVRIEND
Er zijn een aantal exemplaren beschikbaar van het belijdenisnummer van de Waarheidsvriend.
Gerrit van der Voet

