
Zondagsbrief                 
Protestantse gemeente Maartensdijk en Hollandsche Rading                                                                 17 maart 2019
 

Voorganger:    dhr. Jan Grootendorst  
Organist:  (MD) Han van IJcken 
                     (HR)  Maartje Lam 
Lector:        (MD)  Klaske Couperus  

      (HR)  Toon Moene  
Koster:   (MD) Rinus en Hennie Broekhuizen 
 
Collecte  
1e Kerk   
2e Kerkinactie/40dagentijdcollecte/Gevangenenzorg 
Nederland 
 
Vastenpot 2019 
De laatste 40 dagen naar Pasen noemen we de 
Vastentijd. 
Bij de uitgang staat weer onze Vastenpot, deze keer 
willen wij de opbrengst daaruit geven aan Rwanda. 
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat er 1 miljoen 
Rwandezen door hun buren werden vermoord. De 
armoede is in Rwanda nog immens. 
Samen met Kerk in actie kunnen wij financieel 
bijdragen door wat geld in de Vastenpot te doen. 
Vanuit onze diakonie: van harte aanbevolen! 
 
Bloemen 
De bloemen uit de Ontmoetingskerk gaan naar mevr. 
de Jongh-Lieuwes, Kievitlaan 15, 3738 EN 
Maartensdijk, zij was 9 maart jarig. De bloemen uit de 
Adventskapel gaan naar mevr. van Oijen-van der Lee, 
Pr. Marijkelaan 47, 3738 DX Maartensdijk, zij was 13 
maart jarig. Bloemen zijn er gebracht bij mevr. Meijer-
Broersma, Pr. Bernardlaan 38, 3738 DP Maartensdijk, 
zij was 7 maart jarig. 
 
Moment van herdenken 
Zaterdag 9 maart is op 90-jarige leeftijd mevr. 
Dijkstra-Winkelman, (Maertensplein 51) overleden.  
De afscheidsdienst en begrafenis hebben intussen 
plaatsgevonden. 
 
Vespers 
Vanaf volgende zondag (24 maart) begint er weer een 
serie vespers in de Adventkapel vanaf 19.00 uur. We 
heten (jo)u nu al welkom! 
 
 
 
 
 
 

 

Gesprek kerkenraad met bezoekers Adventkapel  
Jaarlijks wil de kerkenraad rechtstreeks in gesprek 
gaan met (regelmatige) bezoekers van de 
Adventkapel om van hen te horen hoe het kerkzijn in 
de kapel ervaren wordt. Aanstaande 24 maart is het 
zover – zegt het voort ! Na afloop van de kerkdienst, 
onder het genot van een kopje koffie of thee.  

 
 Micha-cursus 
We gaan a.s. dinsdag 19 maart naar een open avond 
over de Michacursus in Zoetermeer.  
Micha is de profeet in het Oude Testament die het 
veel over gerechtigheid heeft. De Michacursus gaat 
dan ook over hoe je als gemeente gerechtigheid vorm 
kunt geven in onze tijd. Misschien is de cursus ook 
iets voor onze gemeente? We gaan met drie mensen. 
Er is nog één plek in de auto vrij! Vertrek om ca. 
18.30. Geef even door aan Bernard van Voorst of 
René Alkema als je mee wil!  
 
Gesprekskring 
Vanaf donderdag 21 maart begint de oecumenische 
gesprekskring over de vier lijdensevangeliën. We 
komen vier keer samen in De Mantel, achter de 
RKkerk. De eerste donderdag zal dr. Eduard Verhoef 
vertellen over het Mattheus-evangelie. Van tevoren 
kunt u thuis Mattheus 26 vers 1 tot en met Mattheus 
28 vers 20 lezen. Als u zich nog niet heeft opgegeven 
en mee wil doen, mail dit dan naar 
janssen.zuidberg@hetnet.nl. Bellen kan ook: 06-
22410012 – u kunt ook de voicemail inspreken. 
 
Bereikbaarheid predikant 
Via mijn e-mailadres: renealkema@xs4all.nl  of via 
mijn mobiel: 0612510037 (inclusief voicemail en 
whatsapp). Vaak ben ik op dinsdag en donderdag van 
13.00 uur tot 14.00 uur in de kerk. 
 
 
 

Redactie-adres Kopij voor de Zondagsbrief van 24 
maart  kan worden ingeleverd vóór vrijdag 22 maart   
bij Bertwin van Voorst op Spechtlaan 7 
e-mail-adres bernavo@zonnet.nl 
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