Zondagsbrief
Protestantse gemeente Maartensdijk en Hollandsche Rading
Voorganger: ds. René Alkema
Organist:
Han van IJcken
Lector:
Koster: Argo Burger en Aarisje Kuijvenhoven
Collecte
1e Kerk 2e PKN/Jeugdwerk
Bloemen
De bloemen uit de Ontmoetingskerk gaan naar mevr.
Groen-de Jager, Fazantlaan 7, 3738 EX Maartensdijk,
zij was 23 januari jarig. Bloemen zijn er gebracht bij
dhr. Slembrouck, Kometenlaan 2, 3738 XC
Maartensdijk, hij was 24 januari jarig.
Bevestiging ouderling
We zijn blij dat we deze morgen Bernard van Voorst
mogen bevestigen als pastoraal ouderling.
Middagdienst
Op 27 januari om 17.00 uur 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!
Ontmoetingsdienst
Op vrijdagavond 1 februari vanaf 19.30 uur is er een
Ontmoetingsdienst in de zaal van Dijckstate.
Gemeenteavond op donderdag 14 februari:
herinrichting kerkzaal
De kerkenraad organiseert op donderdag 14 februari
aanstaande een gemeenteavond over de herinrichting
van de kerkzaal van de Ontmoetingskerk. We buigen
ons over de voorstellen die door de werkgroep voor de
herinrichting zijn opgesteld en discussiëren over de
voors en tegens.
De agenda voor deze avond:
19.30 uur aanvang met koffie
20.00 uur Opening
20.15 uur Presentatie van de plannen met discussie en
afwegingen
In de komende Bijeen vindt u een artikel over de
plannen zoals deze door de werkgroep ontwikkeld zijn
en aan de kerkenraad zijn voorgelegd, zodat u goed
voorbereid aan de gemeenteavond kunt deelnemen.
Op de gemeenteavond wordt geen besluit genomen.

27 januari 2019
You’ve got a friend -Carole King
Als alles tegenzit en echt niets gaat goed
en je hebt liefde en aandacht nodig,
sluit dan je ogen en denk aan mij
en ik kom er aan
om zelfs jouw donkerste nacht op te lichten.
Je hoeft mijn naam maar te roepen
en waar ik ook ben
ik kom direct naar je toe.
Of het nu winter is, of lente, of zomer, of herfst:
het maakt niet uit,
je hoeft me maar te roepen
en ik kom naar je toe.
Je hebt in mij een vriend
Als de wolken boven jou donker samenpakken
en het begint te stormen in jouw leven,
laat je hoofd dan niet op hol slaan,
maar roep mijn naam hardop.
Dan klop ik binnen no time aan je deur.
Je hoeft mijn naam maar te roepen
en waar ik ook ben
ik kom direct naar je toe.
Of het nu winter is, of lente, of zomer, of herfst:
het maakt niet uit,
je hoeft me maar te roepen
en ik kom naar je toe.
Is het niet geweldig om een vriend te hebben als
andere mensen zo harteloos kunnen zijn?
Ze doen je pijn, ze laten je in de steek,
en ze breken je hart als je het toelaat.
Maar laat het niet toe!
Want je hoeft mijn naam maar te roepen
en waar ik ook ben
ik kom direct naar je toe.
Of het nu winter is, of lente, of zomer, of herfst:
het maakt niet uit,
je hoeft me maar te roepen
en ik kom naar je toe.
Je hebt in mij een vriend
Is het niet geweldig om een vriend te hebben?
Ja, ik zal jouw vriend zijn…
Bereikbaarheid predikant
Via mijn e-mailadres: renealkema@xs4all.nl of via
mijn mobiel: 0612510037 (inclusief voicemail en
whatsapp).
Redactie-adres: Kopij voor de Zondagsbrief kan
worden ingeleverd vóór vrijdag 1 februari bij Bertwin
van Voorst, e-mail-adres bernavo@zonnet.nl

