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De diensten
Vandaag
09.30 dienst met doventolk o.l.v.
ds. J. Schellevis uit Appelscha
18.30 ds. J. Dekker uit Ameide
Collecte voor de kerk
Volgende week 18 februari
1e zondag 40-dagentijd
09.30 viering Heilig Avondmaal
o.l.v. ds. Annette Driebergen
18.30 dhr. G. Ruijl uit Schiedam
Ochtendcollecte voor KIAKinderenInDeKnel
Avondcollecte voor diaconie

Kerkbloemen

Degene die deze week de kerkbloemen
heeft ontvangen wil dit liever niet in de
gemeentebrief vermeld zien.

Lief en leed
We missen Jolijn Zijderveld al een tijd in de
kerk. Vanaf vorig jaar zomer heeft ze
getobd met een hernia. Heel langzaam
vorderde haar herstel, tot het in januari
leek alsof het ergste achter de rug was.
Helaas kwam de kwaal in die maand ineens
in alle hevigheid terug. Een fikse
tegenvaller voor haarzelf en haar gezin.
Met moed en vertrouwen is ze opnieuw
het traject van een weg omhoog ingegaan.
We leven met haar mee en bidden om
geduld en kracht.
Binnen de gemeente leeft er veel aan lief,
maar helaas ook aan leed. In allerlei
vormen. Ziekte, behandeling en herstel
kunnen veel van mensen vragen. Van wie
het betreft, maar ook van ieder die daar
omheen staat. Soms voelt het machteloos,
ook in het pastoraat. Je kunt vaak niet
meer dan een luisterend oor zijn en soms
een voorzichtig bemoedigend woord
spreken. Wat een zegen dat we een
gemeente zijn waar aandacht voor elkaar
belangrijk is! Aandacht, in de vorm van een
kaartje of in de vorm van een gebed voor
wie het moeilijk heeft. Het is allebei
waardevol en nodig!
Annette Driebergen

Organist
Ochtend: Pim Lodder
Avond: John Schultink

Ouderling van dienst
Ochtend: Henk van Achterberg
Avond: Arie Slob

Collecteopbrengst 4-1
KIA-werelddiaconaat € 618,32

Kinderwoorddienst
Elsbeth Verspuij en
Paula Buizert

Kinderoppas
Saskia Rijnhout en
Annika van Wingerden

Keukendienst
Ochtend: Willy Lodder en
Cees Zaanen
Avond: Arie Slob en Annie Vink

Kerkauto
11-2 fam. Romeijn-Vink
18-2 dhr. B. Bor

Jarig in februari

18-2 mw. S. van Gils-Rijneveld
21-2 mw. M. de Groot-Verhoef
22-2 mw. A. Nieuwenhuizen-Slob

Uit de pastorie
Uit de pastorie

Het is elke keer weer verrassend wie er aanbelt en binnenstapt op de eerste donderdag van de maand bij de ‘koffie in
de pastorie’. Om 10 uur zorg ik dat de koffiepot pruttelt en wacht af wat komen gaat. Of beter: wie komen gaat. De
gesprekken gaan alle kanten op: het prachtige uitzicht in de pastorie en de landelijkheid van deze streek, de dienst
van een voorbije zondag, de zorg die mensen meedragen, de manier waarop iemand vrije tijd invult of
vrijwilligerswerk doet. We leren elkaar aan de koffietafel op een andere manier kennen en er wordt veel gelachen.
Verrijkend voor mij en volgens mij ook voor wie binnenstapt. Dus: wees welkom! Tenzij anders aangekondigd, is de
deur elke eerste donderdag van de maand open. De eerstvolgende keer: donderdag 1 maart!
Annette

Bij de dienst van zondagavond
Lijden en geloven in een goede God
Een aantal jaar geleden gaf de PKN een boekje uit met ’10 moeilijke vragen en hun antwoorden’. Deze zondagavond
11 februari zullen we met elkaar stil staan bij een van deze moeilijke vragen, nl: als christenen geloven we dat God
goed is, hoe rijmen we dat met het kwaad en het lijden dat we in de wereld zien? Of met andere woorden ‘waarom is
er zo veel lijden als er een goede God is?’ We lezen een aantal gedeeltes uit het boek Job en zullen de vraag van
meerder kanten bekijken. Niet om hét antwoord te vinden, wel om dit moeilijke probleem openlijk met elkaar, samen
bij God, te bespreken. Als afsluiting van de verkondiging luisteren en kijken we naar een clip van Damascus en Kinga
Ban ‘Het Licht’. Ik hoop u deze zondagavond rondom deze ‘moeilijke vraag’ te ontmoeten.
Ds. Jojanneke Dekker, Ameide

Voedselbank
18 februari mogen we weer samen het Heilig Avondmaal vieren in de ochtenddienst.
Bij dat samenzijn rond beker en brood willen we ook delen van onze overvloed.
De voedselbank is altijd blij met alles, maar vooral koffie, soep en groenten uit blik, (volkoren)pasta, hagelslag en
appelmoes zijn zeer welkom.
De diaconie

Van de kerkenraad
Verslag van de vergadering van de brede kerkenraad van 22 januari 2018
-

-

-

-

-

Een afvaardiging van 5 personen is 17 januari jl. naar de “Ronde van elf” geweest in Rotterdam. Dit was een
bijeenkomst met de nieuwe classis (Zuid-Holland Zuid) over Kerk 2025.
Annette wil graag vanaf september de opleiding Missionaire Specialisatie gaan volgen. Dit is een opleiding die
gedurende twee jaar loopt en waarvoor ook ondersteuning vanuit de kerkenraad gevraagd wordt. De kerkenraad
stemt ermee in dat Annette zich hiervoor aanmeldt.
Floor Bos komt toelichting geven op de voorliggende consideraties betreffende mobiliteit en flexibiliteit (van
predikanten). Na het afwegen van voor- en nadelen, gaat de kerkenraad akkoord met een positieve reactie op alle
5 de kernpunten.
Op de gemeente-avond op Biddag (14 maart a.s.) zullen de volgende punten op de agenda staan:
o Financiën: jaarrekening 2017 en begroting 2018
o Vervolg Kerk 2025: Er zal een voorstel worden gepresenteerd voor een Grote en Kleine Kerkenraad. Ook de
voortgang met betrekking tot de overige aanbevelingen van de commissie Kerk 2025 zal aan de orde komen.
Er zal voor de zomer een herziene versie komen van het Beleidsplan. Hierin zullen concrete doelstellingen komen
voor de komende jaren (2018-2022), die jaarlijks geëvalueerd zullen worden.
De preekregelaars hebben al heel veel predikanten benaderd, maar helaas niemand gevonden om de avonddienst
op pinksterzondag 2018 voor te gaan. We besluiten om die reden de avonddienst met Pinksteren te laten
vervallen. Dit geldt voor 2018 en we zullen ook niet tevergeefs gaan zoeken voor 2019. Dit besluit staat los van
andere avonddiensten.
De diaconie zal nog eens kijken naar de nieuwe setting van het lopend Heilig Avondmaal in de ochtenddienst. Dit
wordt nu een beetje rommelig, gehaast ervaren.
Begin maart zullen de jeugdruimtes gepimpt worden.
Er zal dit jaar wederom een Paaswake voor kinderen zijn: zaterdag 31 maart om 19:00 uur.
Er wordt gekeken hoe we het jeugdlied beter kunnen laten aansluiten bij de kerkdiensten.

Nieuwe ambtsdragers
Veel verschillende namen heeft u ingediend via e-mail of via de papieren formulieren voor de nieuwe ambtsdragers.
Daarvoor hartelijk dank!
Alle ingediende namen zijn nu geteld. Op de Brede kerkeraadsvergadering van 19 februari bekijken we de
kandidatenlijsten en in de daarop volgende dagen gaan we op pad om de meest voorgedragen mensen te vragen.

Het nieuwe magazine Petrus vertelt hoe mensen in de kerk geloof, hoop en liefde vinden. Het tijdschrift komt vier keer
per jaar uit en wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk.
Petrus vertelt kleine en grote verhalen over mensen en lokale protestantse kerken
in heel Nederland.
Verhalen over hoe samen kerkzijn mensen troost, hoop en zin geeft. Hoe nieuwe
initiatieven als Kliederkerk of pioniersplekken voor nieuw elan zorgen. Hoe
mensen soms twijfelen en toch blijven zoeken. Hoe de kerk hulp biedt aan
mensen in nood.
Doel van het blad is om lezers te inspireren.
Rots
Wie de naam Petrus hoort, denkt al snel aan de volgeling van Jezus, de visser uit
Galilea. Waartegen Jezus zei: “Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal
bouwen.” Het tijdschrift draagt deze naam niet voor niets. De kerk lijkt wel wat op
Petrus: sterk als een rots en tegelijk zwak en feilbaar. Soms moedig, soms
overmoedig, soms te voorzichtig. Maar vooral een plek waar ieder mens welkom
is.
Het magazine verschijnt vier keer per jaar. Een abonnement is gratis.
Bekijk hier de link voor een impressie van het blad:
https://www.protestantsekerk.nl/actueel/abonnementen/tijdschriften/nieuwledenmagazine?utm_source=nieuwsbrief_protestantse_kerk&utm_medium=refer
ral

