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Meditatief  : 
 
Komende zondag is de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar, Eeuwigheidszondag. 
Op een site van de PKN staat: 
“Eeuwigheidszondag doet ons stil staan bij ons 
broze en kwetsbare bestaan – een mensenleven 
is eindig. We noemen de namen van de 
gestorvenen. We denken aan de mensen die we 
missen. Tegelijk zit in het woord ‘eeuwigheid’ 
troost: er is méér dan deze tijd, dit aardse 
bestaan. God kent ons leven en laat ons niet los, 
ook niet over de grens van de dood.” 
Vergelijkbare woorden van hoop en nieuw begin 
zijn verwoord in het derde couplet van lied 982 
uit het Liedboek: 
 
In ons einde is de aanvang, 
in de tijd oneindigheid, 
in de twijfel ligt geloven, 
in ons leven eeuwigheid, 
in de dood het nieuwe leven, 
overwonnen alle strijd, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herkent die tijd. 
 
Bertha Welter 

 
Orde van dienst zondag  
20 november 2022. 
 
Heel fijn om komende zondag de dienst te mogen 
leiden! Het is Eeuwigheidszondag en we 
gedenken de overledenen van het afgelopen 
kerkelijk jaar in het licht van onze God. We 
noemen de namen van dhr. Aart Klip, dhr. Piet 
Eikelenboom en mw. Guus van Dijk-Bouw. Er zal 
tijdens de dienst voor iedereen gelegenheid zijn 
een kaarsje te branden om iemand persoonlijk te 
gedenken. Tijdens de dienst zal Tanya van der 
Meulen haar muzikale medewerking verlenen. 
Dank daarvoor, Tanya!  
 
Uiteraard zijn ook de kinderen van harte welkom. 
Tijdens de Schriftlezingen en de preek gaan jullie 
naar je eigen ruimte, bij het herdenken zijn jullie 
weer terug in de kerk.  

In de kerkzaal en bij de kindernevendienst zal het 
gaan over het thema “Namen”. We hopen met 
elkaar op een mooie en gezegende dienst. Na de 
dienst is er ruim gelegenheid na te praten en 
elkaar (en de gasten die er zijn) te ontmoeten. 
ds. Luci Schermers 
 
De orde van dienst is als volgt: Orgelspel - 
Woord van welkom - Psalm 84: 1, 2 - Moment 
van stilte - Bemoediging, groet en drempelgebed 
- Inleidende woorden - Lied door Tanya: Kom tot 
de Vader - Gebed NLB 333 - Kindermoment en 
kinderlied - Eerste lezing: I Kronieken 4: 1-3 - 
Tweede lezing uit Hebreeën 11 - NLB 803: 1, 4, 5 
en 6 (wisselzang) - Preek - NLB 512: 1, 2, 6, 7 - 
Inleidende woorden bij het herdenken - Lied door 
Tanya: Ik zal er zijn – Noemen van de namen – 
Gelegenheid een kaarsje aan te steken – Lied 
door Tanya: You raise me up - Gedicht: Als jouw 
naam klinkt - NLB 725: 1, 2 en 4 - Dankgebed en 
voorbeden - Aandacht voor de collecte - Slotlied: 
Psalm 68: 7 - Zegen - Orgelspel: U zij de glorie 

 
Wel en wee. 
 
* De komende week hopen drie 70+ 
gemeenteleden jarig te zijn: 20 november mevr. 
J. van den Dool – van Dijk, 21 november mevr. 
C.A. van der Leeden – Tuinenburg en eveneens 
21 november mevr. A.M. Pols – Jonker. Alle drie 
alvast van harte gefeliciteerd en een goed nieuw 
levensjaar gewenst. 
 
* Mevrouw van Vliet – Kwinkelenberg is in het 
afgelopen weekend ‘s nachts gevallen en enkele 
dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Ze 
is dinsdag weer thuis gekomen en het gaat 
gelukkig weer beter met haar. We wensen haar 
alle goeds. 
 
* Aan het begin van deze week zijn de heer en 
mevrouw Hesse tegelijkertijd in huis gevallen en 
in het Franciscus Gasthuis opgenomen. Beiden 
hebben letsel opgelopen aan het bekken, maar 
zodanig dat een operatie niet nodig is. Bij 
mevrouw Hesse zijn ook hartproblemen 
geconstateerd en zij heeft een pacemaker 
gekregen. Naar verwachting gaan beiden t.z.t. 
naar het naastgelegen zorghotel. Al met al een 
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schokkend bericht, mede omdat er al zoveel 
zorgen zijn. We wensen hen sterkte, een 
voorspoedig herstel en kracht van boven toe. 
 
* Afgelopen maandagochtend vroeg moest 
mevrouw Bremmer onverwacht opnieuw worden 
opgenomen in het ziekenhuis. Ze mocht dinsdag 
al naar huis, en met andere medicijnen gaat het 
gelukkig weer wat beter. We wensen haar en 
haar man, die zoals eerder gemeld komende 
maandag een eerste gesprek heeft over de start 
van een behandeltraject in Leiden, sterkte en ook 
hen alle goeds. 
 
Marie-José de Gier heeft afgelopen week, een 
jaar na haar operatie, een goede uitslag gekregen 
van de CT-scan. Zij is er blij mee en wij met haar. 
 

 

 
OPROEP 
 

Afgelopen zondag is er een oproep gedaan 
om deel te nemen aan de 
beroepingscommissie. 
Die commissie gaat in januari van start en 
bestaat uit kerkenraadsleden 
en  “gewone” leden.  
Het is de bedoeling dat de commissie een 
afspiegeling vormt van onze gemeente. 
Er hebben zich al een paar mensen gemeld, 
maar er kunnen nog leden bij.  
We zoeken met name mensen van onder de 
40; jongeren, oudere jongeren en ouders van 
( jonge) kinderen.   
Je kunt je opgeven bij Jan de Korte of 
ondergetekende. 
 
Marianne van der Bas 
 
 

 
 

Collecten 
Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift 
in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om 
geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 20 november: 
 

1ste Protestantse kerk Pastoraat. 
Zie info verderop in de gemeentebrief 

 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Pastoraat overmaken op rek.nr. 

NL10RABO033380073 
Of scan de QR code voor collecte 1 

 

2de Eigen jeugdwerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Eigen 

jeugdwerk overmaken op rek.nr. 
NL63RABO0333800656Of scan de QR code 

voor collecte 2 

 
 
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 
worden bij Arie de Paauw, Johan 
Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel.  
 
De Diaconie. 

De bloemen van zondag 20 
november zijn voor: 
Mw.v.d.Dool-v.Dijk voor haar verjaardag.  
Mw.Bremmer na thuiskomst ziekenhuis,  
Mw.v.Vliet ook na thuiskomst ziekenhuis. 
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Beste mensen, 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de 
felicitaties  voor mijn 
verjaardag. 
Ik wil u laten weten, hoe waardevol het is als er 
aan je gedacht word. 
 
Hartelijke groeten Joke Eikelenboom. 

Voedselbank 

 

Het product voor november is spaghetti / 
pasta . Er zijn 36 pakken ingeleverd. 
U kunt de producten weer in de kerk 
inleveren. 
 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 

Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 

 
Woensdag 23 november, 10.00 uur, Open deurgroep (damesgesprekgroep). 
 
Dinsdagavond 29 november om 19.30 uur is de maandelijkse gebedsavond in de 
Kamillestraat 60. U / jij bent van harte welkom.  
Vriendelijke groeten Anton en Greta Wagemakers. (0180-511016) 
 
  
Maandag 5 december om 13.30 uur moderamen vergadering in de ontmoetingskerk. 

Jeugd 
 
Het jeugdwerk is weer in volle gang. Op 9 oktober was de KerkSchoolGezinsdienst. Er waren veel 
leerlingen, ouders en leerkrachten van de Wegwijzer aanwezig in de kerk. We hebben een mooie 
dienst gevierd met het thema Gi-Ga-Groen. In de herfstvakantie hebben zo’n 70 kinderen 3 dagen 
lang genoten van het VakantieBijbelFeest bij ons in de Ontmoetingskerk. Er werd gezongen, 
gedanst, geknutseld en geluisterd naar de mooie bijbelverhalen in het thema Alles Andersom. 
 
Naast deze jaarlijkse activiteiten worden er ook wekelijks kerkelijke activiteiten georganiseerd voor 
de jeugd. 
De ene week wordt er op dinsdag met elkaar gegeten en nagedacht over het geloof met de 
eethuiscatechese Rock Steady. De andere week zijn de jeugdclubavonden waarop leuke 
activiteiten worden gedaan in en rondom de kerk. 
 
Hieronder vinden jullie de activiteiten die er nog zijn in dit kalenderjaar. 
Op dinsdag 29 november en 13 december is er Rock Steady. We hopen 13 december Kerst te 
vieren met alle groepen samen. 
De jeugdclubs zijn dit jaar nog in de weken van 21 november en 12 december. 
 
Leuk dat veel kinderen hier al regelmatig naartoe gaan. Mocht je het nog niet kennen, maar wel 
een keer mee willen doen, kom gerust langs! Meer informatie kan je vinden in het jaarboekje of 
neem contact op met Rianne de Kwaadsteniet, jeugdouderling. 06-81141024. 
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Kijktip: Narcosis 
 
Jos van Oord zag de film ‘Narcosis’, een film over 
wat moeder, zoon en dochter overkomt na het 
plotseling verlies van vader. 
 
Rutger Kopland heeft over zo'n ervaring een 
zeldzaam mooi gedicht geschreven: 
 
Onder de appelboom 
Ik kwam thuis, het was 
een uur of acht en zeldzaam 
zacht voor de tijd van het jaar, 
de tuinbank stond klaar 
onder de appelboom 
 
ik ging zitten en ik zat 
te kijken hoe de buurman 
in zijn tuin nog aan het spitten 
was, de nacht kwam uit de aarde 
een blauwer wordend licht hing 
in de appelboom 
 
toen werd het langzaam weer te mooi 
om waar te zijn, de dingen 
van de dag verdwenen voor de geur 
van hooi, er lag weer speelgoed 
in het gras en ver weg in het huis 
lachten de kinderen in het bad 
tot waar ik zat, tot 
onder de appelboom 
 
en later hoorde ik vleugels 
van ganzen in de hemel 
hoorde ik hoe stil en leeg 
het aan het worden was 
 
gelukkig kwam er iemand naast mij 
zitten, om precies te zijn jij 
was het die naast mij kwam 
onder de appelboom, zeldzaam 
zacht en dichtbij 
voor onze leeftijd. 
 
(Uit: Onder het vee, Amsterdam 1966) 
 
Via onderstaande link is het hele verhaal te lezen  
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/kijktip-
narcosis/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_
medium=nieuwsbrief&utm_campaign=221112  

Collecte Pastoraat 

 
De kern van pastoraat is omzien naar elkaar 
in de naam van Christus. Het is de hulp die 
we elkaar bieden om de weg met God te 
gaan, in alle omstandigheden van het leven. 
Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten 
de muren van de kerk. Zeker 
 
ook voor mensen in kwetsbare 
omstandigheden. Wat kan het belangrijk 
zijn: een luisterend oor en een begrijpend 
woord. 
 
Om gemeenteleden toe te rusten in hun 
pastorale taken heeft de Protestantse Kerk 
diverse trainingen ontwikkeld, bijvoorbeeld 
de training ‘Leiding bij uitvaarten’. Daarin is 
aandacht voor alles wat er komt kijken bij 
het verzorgen van een uitvaart. Het gesprek 
met de nabestaanden, het samenstellen van 
de liturgie en ook het spreken in het 
openbaar. Je gaat herkennen welke vragen 
van belang zijn zodat je én de overledene én 
de nabestaanden recht doet bij de 
begeleiding in de dagen na het sterven en 
tijdens de dienst. 
 
Naast de diverse pastorale trainingen zijn er 
ook brochures, gedichten- en 
gebedenboekjes beschikbaar en een online 
ideeënbank met suggesties voor het 
organiseren van pastorale activiteiten. 
 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de 
Protestantse Kerk in het ontwikkelen van 
pastorale trainingen en 

toerustingsmaterialen. Van harte 
aanbevolen. 
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