
Zondagsbrief               
Protestantse gemeente Maartensdijk en Hollandsche Rading                                                              20 januari 2019
 

Voorganger:   ds. René Alkema 
Organist:  (MD)  Han v IJcken 
                     (HR) Maartje Lam 
Lector:         (MD)  Eduard Verhoef  

      (HR)  Jan Grootendorst  
 
Koster:  (MD) Rinus en Hennie Broekhuizen 
 
Collecte  
1e Kerk  2e PKN/Oecumene 
 
Bloemen 
De bloemen uit de Ontmoetingskerk gaan naar 
mevr. E. Renes, Pr. Alexialaan 8, 3738 VZ 
Maartensdijk, met een groet uit de kerk. 
De bloemen uit de Adventskapel gaan naar dhr. 
van Dijk, Gruttolaan 18, 3738 EW Maartensdijk, 
hij hoopt 24 januari jarig te zijn. 
 
Middagdienst 
Op 27 januari organiseren we de 4e middagdienst 
in de reeks ‘Woorden die werken’. Het thema is 
dit keer LUISTEREN. Luisteren we naar onszelf? 
Luisteren we echt naar onszelf? Naar onze 
gevoelens, onze emoties en onze grenzen? En 
luisteren we ook naar (die van) een ander? 
Tijdens deze middagdienst luisteren we naar 
muziek en zingen we mee met gospelgroep 
LichterLaaie. Ook denken we met de spreker 
Marius van Duijn na over dit thema. Voor de 
allerkleinsten is er crèche. Voor de kinderen is er 
een kindermoment en ruimte om lekker een 
tekening te maken. Aan het einde van de 
middagdienst staan er broodjes met soep en 
knakworsten klaar! 
Iedereen is van harte welkom! 
27 januari 2019, aanvang 17.00 (deuren open om 
16.30) 
Thema: Luisteren 
Spreker: ds. Marius van Duijn 
Muziek: Gospelgroep LichterLaaie 
Locatie: Ontmoetingskerk, Maartensdijk 
 

 

 

Bevestiging ouderling 
We zijn blij dat we in de kerkdienst van volgende 
week zondag 27 januari Bernard van Voorst 
mogen bevestigen als pastoraal ouderling.  
 
Aktie kerkbalans 2019 
Zaterdag 19 januari is Aktie Kerkbalans van start 
gegaan. Onze vele vrijwilligers zullen weer bij u 
langs komen om de enveloppe af te geven en op 
te halen. 
Aktie Kerkbalans is voor onze gemeente de 
grootste inkomstenbron. Samen zijn we kerk en 
samen proberen we de kerk financieel gezond te 
houden. 
 
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 tussen 13.00 en 14.00 uur in de kerk –
welkom! 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Redactie-adres  
Kopij voor de Zondagsbrief van 27 januari kan 
worden ingeleverd vóór vrijdag 25 januari  bij 
Bertwin van Voorst op Spechtlaan 7, e-mail: 
bernavo@zonnet.nl 
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