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Dienst van deze morgen:
VROUWENGESPREKSGROEP.
Ds. L. Schermers
De Vrouwengespreksgroep gaat weer
Lezingen: Lucas 6: 43-45 en Handelingen 4: 16-22
van start. De bijeenkomst is op 20 sept. 2016.
Thema:"Wie is de mens?" Open Deur september 2016.
De andere helft…
Aanvang:10.00 uur –
Vanaf vandaag is het jaarthema ‚Deel je leven met…‘
de koffie/thee staat om 9.45 uur klaar.
Om hier meteen een begin mee te maken, willen we
Gastvrouw : Cobie Nieuwenhuizen Behouden Huis 4
het volgende met u doen.
Telefoon : 0180 516245
Na de dienst staan er bij de uitgang van de kerkzaal
Heeft u ook interesse ? U bent van harte welkom.
mensen van V&T die u een gehalveerde ansichtkaart
aanbieden. Als u een halve kaart gepakt heeft, kunt u
Informatieavonden gemeentereis Israël en
op zoek gaan naar de andere helft.
Jordanië.
Het is de bedoeling om dan met die wederhelft een
Donderdagavond 22 september in de Geref.Kerk van
afspraak te maken om samen eens een kopje koffie te
Haastrecht, Hoofdstraat 136 en maandagavond 26
delen, een maaltijd, een fiets of wat u maar met elkaar
september in onze Ontmoetingskerk, allebei om 20.00
wilt delen. Het is niet verplicht om mee te doen, maar
uur. Beide avonden hetzelfde programma.
we hopen dat er veel nieuwe koppels ontstaan…
Wie mee wil rijden naar Haastrecht graag even bellen
Veel plezier!
(0180 590 350)
Verdere informatie in de Samenwijzer.
Commissie V&T
Margreet Gouwens-de Gier
Collecte Vredeswerk 18 september 2016
Hartelijk dank
Geef voor vrede!
…..voor de vele kaarten en briefjes, die ik tijdens ,ijn
Elke dag horen we berichten over oorlog en geweld: in
verblijf in gouda mocht ontvangen. Inmiddels ben ik
Syrië, Afrika en Afghanistan. Steeds meer beseffen we
alweer even thuis en het gaat goed.
dat vrede geen vanzelfsprekendheid is. Gelukkig zijn er
Wil Terlouw
óók berichten over mensen die zich inzetten voor
vrede. Zij geloven dat je vrede kunt leren! De
Bedankt
Protestantse Kerk steunt hen van harte via
Dank voor alle gelukwensen en lieve woorden ter
vredesprojecten van Kerk in Actie en PAX. Zoals
gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. Dank voor de
bijvoorbeeld in Syrië, waar jonge onderwijzers in de
vele kaarten, bloemen, de bloemen van de kerk en de
steden scholen hebben opgericht waar kinderen van
bezoekjes. Dat zoveel mensen met ons meeleven heeft
verschillende religies samen les krijgen. Ze hebben
ons erg goed gedaan. Het was hartverwarmend!
lesmateriaal ontwikkeld over vrede en leren een
Etty en Roel Tieleman
nieuwe generatie om de verbinding te zoeken. In de
vluchtelingenkampen steunt Kerk in Actie kerken zoals
Traktatie
de Grieks Evangelische kerk in het kamp Idomeni.
De traktatie bij de koffie is van Ben en Nelly van der
Duizenden vluchtelingen wachten er wanhopig tot de
Pijl, zij waren op 17 september 40 jaar getrouwd.
grenzen open gaan. De kerk helpt hen met
voedselpakketten en medische zorg. Soms komen zij
De bloemen van deze zondag gaan naar....
gezinnen tegen die uit elkaar gerukt zijn. Kerk in Actie
…dhr. en mevr. v.d .Pijl voor hun 40 jarig huwelijk.
zet zich in om hen weer te herenigen. In Nederland
Een 2e bos is voor de dhr. J. Hoogendoorn ter
staan gelukkig ook veel mensen klaar om de
bemoediging.
vluchtelingen welkom te heten. Anderen twijfelen, of
voelen zelfs angst voor zoveel vreemdelingen in ons
Koster
veilige land. Kerk in Actie heeft hier oog voor en wil
17-09 t/m 23-09 dhr. L. Hordijk
binnen de kerken het gesprek hierover op gang
24-09 t/m 30-09 dhr. C. Hesse
brengen en kerken helpen bij de opvang van
vluchtelingen. Met de opbrengst van de eerste collecte
Kerkdienst zondag 25 september
van vandaag steunt de Protestantse Kerk deze en
10.00 uur Ds. Gilhuis
andere initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en
PAX.
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Startzondag 18 september 2016
‘Deel je leven met … ’
Op 18 september 2016 is het weer startzondag, de
zondag dat het kerkelijk seizoen weer begint.
Het thema dat het komende jaar centraal zal staan is:
Deel je leven met … In de dienst zal het jaarthema
nog wat meer worden toegelicht.
De verbeelding van het jaarthema zal dit jaar een
wisselende collectie zijn, die met magneten binnen een
lijst vast gezet kan worden. De bedoeling is dat er elke
maand een nieuwe collage te zien zal zijn, in het kader
van ‘Deel je leven met … ‘ Een soort wissellijst dus.
Daarbij hebben we uw hulp nodig! Dus heeft u iets
leuks, leerzaams of bemoedigends om te delen, dan
kunt u – eventueel gezamenlijk – een ‘aflevering’ van
de wisselende verbeelding voor uw rekening nemen.
We denken daarbij aan bijvoorbeeld een foto, slogan,
gedicht, tekening, of wat u nog meer wilt delen, voel u
vrij! Begint het bij u al te borrelen en heeft u al een
idee gekregen, dan kunt u dit melden bij één van de
commissieleden van V&T, dan kunnen we er gelijk
mee aan de slag! Na de dienst van startzondag zijn er
drie activiteiten waar u uit kunt kiezen. En als u wilt,
mag u ze natuurlijk ook alle drie doen.
Er is een muzikale activiteit, waarbij u een lied leert
dat mooi aansluit bij het thema ‘delen’.
Met degenen die wat meer diepgang willen zullen we
samen naar een oud(er) bijbelgedeelte kijken en
proberen dit in onze eigen bewoordingen te
herschrijven. Een mooie gelegenheid om met elkaar in
gesprek te gaan en inzichten te delen. Tenslotte zal er
voor de actieve mensen onder ons een spel worden
georganiseerd. We willen de ochtend afsluiten met een
gezamenlijke lunch. Zoals inmiddels min of meer
traditie is geworden willen we u vragen zelf iets
lekkers mee te nemen voor op de eettafel, zodat er
weer een gevarieerd buffet ontstaat, dat door ons
allen samen is verzorgd. Als u/jij daarbij uitgaat van
het aantal personen waar u mee komt, dan zal er
zeker genoeg zijn voor iedereen. En de recepten van al
dat lekkers mogen natuurlijk gedeeld worden!
We hopen u/jou allen tijdens de startzondag te zien,
tot dan! Commissie V&T
Rocksteady: wie doet mee?
Voor Rocksteady zijn wij op zoek naar leiding en
mensen voor de kookploeg. 1x in de twee weken is er
Rocksteady: 6x voor Kerst en 6x na Kerst. Het is
moeilijk om mensen te vinden voor het leiden van
catechese. Hoe ziet de avond er uit? Je eet
gezamenlijk en na het eten gaan de jongeren naar
leeftijd naar hun groep. Per groep geven 2 of 3
personen leiding. Zij geven de jongeren een fijne
avond met verschillende onderwerpen die betrekking
hebben op de bijbel. Dit doen ze in de vorm van
spellen en bijbellezing. Heb je interesse en lijkt het
jou leuk om met de jongeren aan de slag te gaan?
Laat het ons weten en meld je aan bij Gera Spruijt.
Het zal fijn zijn als wij de leiding weer compleet
hebben. Het zijn onze jongeren en uw kinderen die wij
graag iets mee willen geven over Gods Woord. Zonder
leiding wordt dit wel erg moeilijk. Dus kom op, het
zijn de jongeren voor de toekomst!
Hartelijke groet,
Gera Spruijt 06-39200338

17 t/m 25 september: Vredesweek en
Actieweek voor het Midden-Oosten
U heeft het hopelijk gezien toen u de kerk binnenging:
buiten wappert een vredesvlag aan de mast.
Dit jaar is het de vijftigste keer dat de vredesweek
wordt gevierd en het leek ons mooi om ter
gelegenheid daarvan deze vlag aan te schaffen en
meteen ook te hijsen. De vrede is immers niet
vanzelfsprekend; het is een kostbaar goed waarvoor
offers zijn gegeven en nog steeds keuzes moeten
worden gemaakt. Het is goed om eens na te denken
over de vraag hoe wij zelf vredebrengers kunnen zijn.
Het thema van de Vredesweek is dit jaar “Vrede
verbindt” en dat sluit wonderwel aan bij de Actieweek
van Kerk in Actie. Vanuit onze situatie van vrede
mogen wij onze verbondenheid met kerken in
oorlogsgebieden immers niet uit de weg gaan.
Kerk in Actie luidt de noodklok voor de kerk in het
Midden-Oosten die maar net het hoofd boven water
kan houden. De christenen in Syrië en Irak vormen
een minderheid en worden vervolgd, bedreigd en
buitengesloten, maar toch zien kerken nog kans om
hulp te bieden in deze door oorlog verscheurde
gebieden. Door de oorlog en de opkomst van IS zijn in
Irak bijna alle christenen weggevlucht of vermoord.
Syrië is nauwelijks toegankelijk voor hulporganisaties,
maar plaatselijke kerken kunnen nog wel hulp bieden
in afgelegen gebieden en dat doen ze ook, voor zover
mogelijk. Zo’n vier miljoen Syriërs zijn gevlucht naar
Jordanië en Libanon. Ook daar zijn het de kerken die
zich voor noodhulp aan de vluchtelingen inzetten. Kerk
in Actie wil het internationale kerkelijke netwerk ACT
Alliance ondersteunen, zodat plaatselijke kerken het
vol kunnen houden. Zondag 25 september collecteren
wij voor deze actie tijdens de dienst. Als u zelf een
bedrag wilt overmaken kan dat naar NL89ABNA 0457
457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp Actieweek.
Kijk voor (gratis) activiteiten, concerten e.d. deze week
op www.kerkinactie.nl/actieweek. M.vd B.
Mensen gevraagd
Een gloednieuw koorproject in onze kerk Na het
succes van de Mattheüspassie en Peace tot the World
staat er weer een gloednieuw koorproject op stapel:
Mensen gevraagd. Bij voldoende belangstelling zal het
eind oktober 2017 enige malen worden uitgevoerd in
onze kerk. Uitgangspunt het mooie en indringende
gedicht Mensen gevraagd van Coen Poort. Rond dat
gedicht heeft Carolien van Schelven prachtige muziek
van Karl Jenkins en andere toepasselijke liederen
gezocht. Zij is ook dit keer weer de spil en muzikale
leider van het project. Naast de koorliederen worden
er korte verhaaltjes verteld en/of filmpjes vertoond van
gewone mensen die het verschil maken. De
initiatiefnemers zoeken enthousiaste zangers en
zangeressen die graag hun steentje bijdragen aan dit
unieke project. Er wordt op woensdagavond
gerepeteerd. Ook musici kunnen zich aanmelden voor
het ensemble dat voor de begeleiding zal zorgen. Voor
wie meer over het koorproject wil weten, is er een
informatieavond op woensdagavond 28 september a.s.
in dit kerkgebouw, aanvang 20.00 u. Carolien zal dan
nadere uitleg geven en enkele liederen laten horen.
Het organiserend comité hoopt op een groot aantal
aanmeldingen.

