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Zit u weleens in de put? Dat u het even helemaal niet meer ziet
zitten en zo neerslachtig bent?
Het overkomt ons allemaal van tijd tot tijd. Ook de profeet
Jeremia:
“Ik heb Uw Naam aangeroepen, HEERE, vanuit het diepste van de
put. U hebt mijn stem gehoord, verberg Uw oor niet voor mijn
zuchten, voor mijn hulpgeroep.
U bent nabij geweest op de dag dat ik U aanriep.
U hebt gezegd: Wees niet bevreesd!” (Klaagliederen 3:55-57)
Maar wist u dat je ook letterlijk in De Put kunt zitten? Het was een
restaurant in Berg en Dal, waar op hoog niveau gekookt werd.
Telefoneer je net met iemand die daar dineert: “Waar zit je Bert?
Ik zit in De Put” Dat maakt toch een vreemde indruk. Het
restaurant is helaas vorig jaar afgebrand, maar gelukkig is er nog
de Echoput in Hoog Soeren .
In de Bijbel komen vele putten voor: Abraham en Isaak hebben er
een aantal gegraven en we kennen allemaal wel de bekende
putzitter Jozef. Wat zal hij eenzaam zijn geweest toen zijn broers
hem daar hadden gedumpt. Nog een gelukje dat er geen water in
de put stond. En dat er geen leeuw in zat.
Wellicht kent u het verhaal van Benaja, de zoon van Jojada? Dat
was een dapper man! Toen het een keer sneeuwde, liet hij zich in
een put zakken en doodde daar een leeuw. Je moet er maar zin in
hebben. Hoe dan ook, het stond blijkbaar goed op zijn cv, want
David benoemde hem later tot commandant van zijn lijfwacht. (2
Sam. 23:20)
Iemand viel in een put en kon er niet meer zelf uitkomen. De
omgeving kwam eens een kijkje nemen en zie hieronder hun
relaas. Herkent u er iets van?
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Een meelevend iemand, een humanist, kwam langs en zei: “Ik
voel met je mee.”
Een objectief iemand kwam langs en zei: “Het is heel logisch, dat
iemand in zo’n put valt.”
Een farizeeër zei: “Alleen zondige en slechte mensen vallen in een
put.”
Een wiskundige berekende, hoe hij precies in die put gevallen was
en hoe diep.
Een journalist wilde het exclusieve verhaal over zijn val in de put.
Een fundamentalist zei: “Je verdient de put.!”
De fiscus vroeg of er wel belasting voor de put betaald was.
En een klagend iemand zei:” Je klaagt nu wel, maar wacht maar
tot je mijn put gezien hebt.”
Een charismatisch christen zei: “Belijd dat je niet in de put zit.”
Een optimist zei:” Het had veel erger kunnen zijn!”
Een pessimist zei:” Het kan nog veel erger voor je worden.”
Maar………
Jezus kwam langs, hij zag het, pakte hem/haar bij de hand en trok
hem uit de put……..
Wees daarom niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag
van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft immers
genoeg aan zijn eigen kwaad, zo zegt De Schrift.
Wie zich door zorgen laat verlammen, leeft aan het leven voorbij.
Dat is pas echt zonde.
Immers wanneer je erop vertrouwt, dat dit leven niet het enige is,
hoeven we toch ook niet steeds krampachtig te halen wat er te
halen valt; gulzig levend, driftig, angstig, als vlak voor
sluitingstijd!
Wat een Heiland hebben wij toch: als je dan toch nog in de put zit,
geen put zo diep of Hij wil ons eruit trekken!
Bert Verplanke.

Kerkdiensten
zondag 25 februari
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Kinderoppas
Extra collecte bestemd voor

ds. T. Meijer, Puttershoek
mevr. L. van Varik
dhr. S. Barth
mevr. C. Verplancke
kia

zondag 4 maart
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Kinderoppas
Extra collecte bestemd voor

ds. J. Prosman
mevr. I. van Wingerden
dhr. G.J. v.d. Weg
mevr. N. Vermeulen
kerkbeheer

zondag 11 maart
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Kinderoppas
Extra collecte bestemd voor

ds. J. Prosman
mevr. W. Meuzelaar
dhr. G.J. v.d. Weg
mevr. A. v.d. Vlis
kia

zondag 18 maart
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Kinderoppas
Extra collecte bestemd voor

biddag
ds. J. Prosman
dhr. J. Vermeulen
dhr. P.H. Vree
mevr. W. welten
biddagcollecte

Bij de (uitgangs)collecte
25 februari
11 maart
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KIA – Steun voor kwetsbare gezinnen in Oeganda
KIA – Studentenpastoraat Rotterdam
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Kerkdiensten op internet
Thuis of, waar ook ter wereld, op vakantie; u kunt altijd en overal
de kerkdiensten op internet beluisteren.
Op www.kerkdienstgemist.nl - Zuid-Holland – Kerkmaasdam
blijven de diensten tot zes weken na datum bewaard.
Luistert u ook via internet?
U kunt wekelijks de liturgie in uw mailbox ontvangen. Stuur een
mail naar joke@jamcopy.nl (met vermelding van uw naam) om u
hiervoor aan te melden.

HARTelijk Gefeliciteerd
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Mw.
Mw.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Dhr.
Mw.
Dhr.

We zijn een nieuw jaar gestart, en hierbij zijn er ook wat
wisselingen geweest bij de nevendienstleiding.
De voorzitter is nu geworden Vera Meuzelaar ( veel succes)
Ingrid heeft het voorzitterschap lange tijd op zich genomen omdat
er geen andere vrijwilligers waren, nogmaals dank daarvoor.
Gelukkig blijft ze wel bij de nevendienst.
Daarnaast hebben we afscheid genomen van Paula (de nieuwe
jeugdouderling), en Paul is gestopt.
Jammer dat ons groepje wat kleiner wordt dus …..
Mochten er nieuwe “juffen” of “meesters” ons willen helpen dan
zijn ze welkom. Bij twijfel mag je rustig een keertje bij de
nevendienst komen kijken.

70-jarigen en ouder
28
3
4
4
6
6
7
15
15
15
15
16
16
19
20
20

Nevendienst ‘Klein Begin’

L. Visser-Pleit
M. Buitendijk
P.C. de Man-Ketting
F.W. Dijkers
C. Verbaas
A. in't Veld
A. Kuiper - Bezemer
W.M. Kik-van der Velden
A. Goud
I. den Boer - Lanser
L.M. Mailly-de Ruiter
M.M. Zwartbol - Kranendonk
L.J. Bijl - Bussing
P.H. Vree
A. Loman
R. de Hoop
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Wat staat er komende weken op de planning; we gaan de
veertigdagentijd in en leven zo naar het Paasfeest toe. We lezen
verhalen over de weg die Jezus gaat. Op die weg is hij niet alleen:
God zorgt voor hem.
Het thema voor de veertigdagentijd is Ik zorg voor jou.
We staan stil bij hoe God voor mensen zorgt en bedenken hoe
mensen voor elkaar kunnen zorgen. Dit kan met een luisterend
oor, een helpende hand, een gebaar, eten of onderdak.
Gelukkig kunnen we erop vertrouwen dat God altijd voor alle
mensen zal zorgen.
Hopelijk kunnen we vele kinderen bij de nevendienst ontvangen
om hierover na te denken, te kleuren of te praten.
Namens nevendienst Klein Begin
Van Jolanda
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Uitnodiging
voor een wijk-ontmoetingsavond.
“Regentenbuurt” - Van Hogendorplaan,
V.d. Duyn van Maasdamlaan,
Van Limburg Stirumlaan, Willem 1 laan,
Maaslaantje, Resenburgh, Raadhuisstraat,
maar andere belangstellenden zijn uiteraard ook van harte
welkom.!!
Geacht gemeentelid,
Bij deze nodigen wij u van harte uit voor een ontmoetingsavond op
D.V.
Donderdag 8 maart 2018
Het thema van deze avond is OPEN KERK !! // ??
(hoe open is de kerk?)
Wij willen met elkaar van gedachten wisselen over dit thema onder
leiding van ds. J. Prosman.
Wij hopen u op deze avond te ontmoeten omdat wij uw inbreng
waarderen.
Plaats van samenkomst:
Grote Zaal van het Ontmoetingscentrum, Raadhuisstraat 39.
Inloop:19.45 uur (koffie / thee)
Afsluiting: c.a. 21.30 uur.

Aanvang: 20.00 uur

Met vriendelijke groet,
Ds. Johan Prosman
Wijkouderling Bert Verplanke
Aanmelden kan tot 1 maart met de antwoordstrook die u achter in
dit H.C. vindt of 078 676 7097 - verplancke@kerkmaasdam.nl
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Spaardoosjesactie tijdens de 40 dagentijd
Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden
zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in
de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang,
ziek en vaak ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden
proberen deze moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te
beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox
Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders daarbij. Met
verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding
voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden
bevlogen medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar
helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de
juiste zorg te kunnen bieden.
Op 18 febr. worden de spaardoosjes uitgedeeld en op 1 e paasdag
kunt u ze weer inleveren.
Spaart u mee voor dit prachtige doel?
Namens de diaconie alvast hartelijk dank.
De 5 euroactie willen we dit jaar starten tijdens de dienst opening
winterwerk voor ons zendingsproject in Egypte

Paasgroetenactie 2018
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden
ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en
buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van
Amnesty International.
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op
zondag 4 maart kunt u na de dienst deze kaarten ophalen in ons
ontmoetingscentrum
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen,
zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook de mensen
en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd,
voelen zich altijd gesteund door kaarten.
Namens de diaconie alvast hartelijk dank.
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Omzien naar elkaar
Als volgelingen en leerlingen van de Heer Jezus doen we ons best
om onze medemensen niet te laten vereenzamen. Verdriet en
zorgen hebben is een ding, maar daarin alleen staan en je
eenzaam voelen is nog wat anders. We zijn daarom blij dat we
mogen ervaren dat God ons nabij is. We zijn daarom blij dat ook
wij ons steentje kunnen bijdragen door elkaar nabij te zijn!
Zieken
Om mee te kunnen leven met elkaar moet je de namen kennen:
Dhr. W.A. de Man is ernstig ziek thuis.
Dhr. en mw. Dorst zijn beiden lang niet fit.
Martijn Meuzelaar is al wekenlang ziek thuis.
Dhr. O.C. van Driel is thuis aan het herstellen na een langdurig
verblijf in het ziekenhuis.
Mw. A.J. Sluimer-Konijnendijk is nog steeds ziek thuis.
Mw. H. W. Bijl – Schouten herstelt thuis van chemokuren.
Mw. J. Visser-van der Pligt herstelt heel langzaam.
Mw. A. Goud is zeer ernstig ziek en verblijft inmiddels bij haar
dochter.
Evelien Donker is na een zware tijd langzaam aan het herstellen.
Mw. S.W. Reedijk-van Eekelen verblijft nog steeds ernstig ziek
thuis.
We wensen jullie allemaal van harte Gods zorgzame en vaderlijke
nabijheid toe! In deze tijd waarin we herdenken dat onze Heer
naar Goede Vrijdag en Pasen toeleefde, bedenken we wat Hij
ervoor over heeft gehad om ons gelukkig maken. En we bedenken
dat Hij zelfs de dood overwon! Geheimenis Gods, waar wij onze
hoop op vestigen! Het geeft ons moed. Hij is bij ons!
Er is veel waarmee we elkaar kunnen troosten en helpen!

Alle verzoekingen heeft Hij weerstaan! Verheerlijkt is Hij op de
berg. Hij is onze held! Wat een HELD! Een held die midden in de
wereld de wet van Gods Rijk met woorden en daden gestalte
geeft, meer dan ooit iemand anders deed: Liefde tot God en liefde
tot de mens. Gods liefde voor mensen komt in Hem meer aan het
licht dan waar ook! Mocht u ooit twijfelen of God ons wel ziet, onze
gebeden en noodkreten wel hoort, kijk dan naar de Heer Jezus en
volg Hem op de voet deze 40 dagen!
Het Evangelie is het allermooiste verhaal van de hele wereld en
van alle tijden!
Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Bloemendienst / Bloemengroet / Dankjewel
Bloemendienst
25
4
11
18
18

feb
mrt
mrt
mrt
mrt

E. Snel
W. Meuzelaar
N. v.d. Wilt
L. Blanker
W. Meuzelaar

Bloemengroet

De dominee
De 40-dagentijd is weer aangebroken. 40 dagen waarin we met
onze Heer Jezus meetrekken. Vanuit de woestijn naar Jeruzalem.
40 dagen waarin steeds nadrukkelijker Zijn weg van liefdevolle
overgave en lijden zichtbaar wordt.
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14
21
28
4

jan
jan
jan
feb

Dhr. en mevr. Speelman - Bijkerk
Dhr. O.C. van Driel
Mevr. Sluimer-Konijnendijk
Martijn Meuzelaar
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Verslag van de Kerkenraadsvergadering
van maandag 8 januari 2018
1. Opening: Ouderling Dhr. Verplanke opent de vergadering en
heet iedereen hartelijk welkom.
Ds. Prosman gaat ons voor in gebed en wij lezen Ps. 139 vers
1-24. Dit is een zeer troostrijke psalm. Wat er ook gebeurt in
ons leven God weet alles van ons. Waar wij ook gaan of staan
God leidt ons.
2. Notulen van de vorige vergadering: De notulen worden
goedgekeurd en ondertekend door Dhr. Verplanke en Mw.
Israel.
3. Mededelingen van:
Ouderlingen: Tijdens de pauze kiezen wij de nieuwe
paaskaars uit de folder van Boka.
Een eenvoudige kaars met de Alpha en Omega afbeelding.
Er wordt een datum afgesproken voor een z.g. aannemingsbijeenkomst voor Mw. van Raamsdonk en de overige
Kerkrenraadsleden welke herbevestigd worden. Donderdag 11
januari 2018 om 9.30 uur bij Mw. van Raamsdonk.
Kerkrentmeesters:
De kerkrentmeesters hebben besloten advertenties te gaan
werven voor het Hervormd Contact. Men wil met name
plaatselijke ondernemers benaderen en de kans geven te
adverteren in het HC.
Jeugdzaken: De jeugd heeft een heel leuk Sinter-KerstNieuwjaars avond gehad met eten drinken muziek en spel.
Gezamenlijk hebben zij een gedicht gemaakt. Dit wordt
geplaatst in het Hervormd Contact van januari.
4. Ingekomen stukken:
Rouwbrief Coendert Peet. Wij praten met elkaar over het
overlijden van Dhr. Peet. Het was mooie dankbare
afscheidsdienst goed geleid door Ds. Davelaar.
Bedankbrief Fam. Verplanke i.v.m. het overlijden van Mw.
Verplanke.
PKN Consideraties deel 3 reacties te beantwoorden voor 1
maart 2018
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5. Evaluatie afgelopen activiteiten:
Kerstboom zingen 8 december 2017 er is een draaiboek
aanwezig bij de scriba. Wij moeten proberen de toespraken zo
kort mogelijk te houden. Er er zijn vooral veel kinderen
aanwezig en die doe je geen plezier met lange toespraken.
Doop-Themadienst met de band 10 december 2017
Fijne dienst met de band een dienst met mooie liedjes erg
warm en waardevol. We moeten proberen de dienst niet te
lang te laten zijn; dit i.v.m. de kinderen.
Evensong avonden tijdens advent 2017: Mooie avonden
welke goed bezocht werden het was een enorm succes.
Collecten waren zeer goed. Voor herhaling vatbaar.
Kerstnachtdienst 24 december 2017: Het was een mooie
dienst. Fijn dat de cantorij zo mooi zong.
Kinderkerstfeest 25 december 2017: Het is geen dienst
voor ouderen maar ook niet voor kinderen Het blijft lastig.
Voortaan zal de Jeugdouderling aanwezig zijn bij het overleg.
Wij hopen in 2018 een mooier kerstverhaal te horen.
Oudejaarsdienst 2017: Dit was de laatste gezamenlijke
dienst met Geref. Puttershoek. Het was een fijne dienst.
Komende activiteiten:
Bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers: 21 januari
2018.
Bevestiging van mw. van Raamsdonk als Jeugdouderling.
Herbevestiging Ouderlingen: Mw. van Varik en Mw. van
Wingerden Diaken Mw. Knoot. Ouderling Dhr. Vermeulen blijft
nog 2 jaar in zijn functie als ouderling.
6. Aanvullingen en wijzigingen in het beleidsplan: dit
agenda punt wordt door geschoven naar de volgende
vergadering.
7. Rondvraag
Via Mw. Blaak is er gevraagd of wij het fijn vinden om een
afspraak met wethouder Mol te hebben.
8. Sluiting: Ouderling J. Vermeulen beëindigd de vergadering
met gebed met afsluitend gezamenlijk “Onze Vader”.
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Verantwoording collectes
van 10 december 2017 t/m 13 januari 2018
Collecte
Bestemd voor
10 december 2017 In de dienst Kerk en Eredienst
Deurcollecte Vluchtelingenwerk
Nederland
17 december 2017 In de dienst Kerk en Eredienst
Deurcollecte Diaconie
24 december 2017 In de dienst Kerk en Eredienst
Deurcollecte Kerkbeheer
24 december 2017 In de dienst Kerk en Eredienst
Deurcollecte World Servants
25 december 2017 In de dienst Kerk en Eredienst
Deurcollecte Kia Kinderen in de knel
31 december 2017 In de dienst Kerk en Eredienst
Deurcollecte Kerkbeheer
7 januari 2018
In de dienst Kerk en Eredienst
Deurcollecte Dorcas
TOTAAL
Opbrengst busjes
Zending
€
Bloemen
€
Eredienst
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

83,85
204,30
134,65
96,67
245,32
493,11
135,49
122,82
100,01
93,80
111,65
152,45
2.317,41

98,35
24,50
14,20

Verantwoording giften
Voor Kerk
via
Rabobank
Mw. V.d. Wilt
Rabobank
Voor Bloemen
via

Opbrengst
€
190,60
€
152,69

€

100,00
5,00
20,00

Kerk
via
Avondmaal
via

5,00

Dhr. Den Boer
Mw. Knoot
Mw. Knoot

€
€

Mw. Blanker
INGbank

€
€

125,00

€
€

5,00
2.584,46

50,00

€

30,00

€

10,00

€
€

35,00
1.276,92

10,00
25,00

Ontvangen voor kerkbalans 2018 per 31-01-2018 € 10.795,00

STAND KERKBALANS 2017 OP 31 december € 48.482,00
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€
20,00
10,00

Mw. In 't Veld

Totaal
€

Opbrengst
€
183,10
€
116,75
€
142,20
€
111,25
€
72,77
€
204,70
€
179,90
€
141,25
€
1.151,92

Verantwoording giften

Diaconie
via
Voor bloemen
via
Hervorm Contakt
via
€
€
€

Mw. V.d. Wilt
TOTAAL

Verantwoording collectes
van 14 januari 2018 t/m 10 februari 2018
Datum
Collecte
Bestemd voor
14 januari 2018 In de dienst Kerk en Eredienst
Deurcollecte Kerk beheer
21 januari 2018 In de dienst Kerk en Eredienst
Deurcollecte Diaconie
28 januari 2018 In de dienst Kerk en Eredienst
Deurcollecte Hospice
4 februari 2018 In de dienst Kerk en Eredienst
Deurcollecte KIA Werelddiaconaat
TOTAAL
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Boekenbus
Stap in de wereld van boeken!
De Boekenmarkt van 2 februari bracht nogal
wat mensen op de been.
Vierenvijftig bezoekers kwamen in de Boekenbus.
De opbrengst was € 180,-.
Aangevraagde boeken werden opgehaald, een hele zak met
Donald Duck’s vond een school waar ze graag worden gelezen.
Nico ter Linden stond in de belangstelling na zijn overlijden van
afgelopen week en konden we met boeken van zijn hand mensen
blij maken. Nieuwe aanvragen werden bijgeschreven. Leuk dat er
ook veel kinderboeken zijn verkocht en een antieke atlas!
Als u uw overtollige boeken wilt inleveren voor het goede doel kan
dat tijdens de openingsuren van 9.00-12.00 uur.
A.u.b. niet inleveren: encyclopedieën, beschadigde boeken
zonder rug, uit de band en folders.
Rommelmarkt
Ons eerstvolgende Rommelmoment is op 23
februari, de eerste ophaalochtend van spullen in
2018. De volgende ophaalmomenten zijn op 30 mrt. en 4 mei voor
de Voorjaars-Rommelmarkt op 5 mei. Aanmelden tot één dag voor
de ophaaldag via 078-676 7188 of 078- 676 1696 als u afstand
wilt doen van goede spullen die voor hergebruik in aanmerking
komen. De voorjaarskriebels zijn zo her en der al gearriveerd, er
wordt lekker opgeruimd! Het is erg fijn als u de spullen in een
doos kunt verpakken met flappen die dicht kunnen zodat we in de
opslagruimte goed kunnen stapelen.
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via
https://www.facebook.com/marktmaasdam/
Sparen van D.E. bonnen, we zijn er praktisch helemaal
doorheen en kunnen uw bonnen dus heel goed gebruiken! Doet u
mee? U kunt de bonnen afgeven bij de leden van onze commissie.
Vast dank!
Arie v d Berg, Cobi Vermeulen, Rook de Vlaming, Elly Snel
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Op zaterdag 3 maart 2018 kunt u de Boekenbus weer op de
bekende plaats vinden van 9.00-12.00 uur.
Maandelijks is er door de vrijwilligers zo’n 10-15 uur werk aan het
sorteren, op de plank zetten en het verkopen.
Hulp van een extra vrijwilliger is van harte welkom.
Zoek contact via tel. 676 4169.
Naast de kerkwebsite kunt u onze berichten ook vinden via
https://www.facebook.com/marktmaasdam/
Werkgroep Boekenmarkt

Giften HVD
Mw. De Penning
Mw. Vree
Mw. De Penning
Mw. De Penning
Mw.Terhaar
Mw. Veldhoen

€
€
€
€
€
€

10,00
25,00
5,00
5,00
6,50
10,00

Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
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Veldhoen
V.d. Wilt
V.d. Wilt
Morris
Morris
V.d. Wilt

€
€
€
€
€
€

10,00
10,00
10,00
5,00
10,00
10,00

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Aanvang:

Van de oecumenische commissie

Ontmoetingsavond Goudse Glazen, 21 maart 2018

In de Stille week voor Pasen, voorafgaand aan Witte
donderdag en Goede vrijdag zijn er voor de kerken in
Maasdam en Puttershoek 3 vesperdiensten:

Weet u het nog? Op 8 maart 2017 stond in de Gereformeerde kerk
van Puttershoek-Maasdam een Lutheravond op het programma.
Eerst wat eten en daarna gezellig met elkaar de film bekijken. De
opkomst daarvan was goed, maar de reacties die we kregen nog
beter. Eén ervan hier gedeeld, natuurlijk anoniem: Wat hadden
jullie een geweldige avond georganiseerd! Gezellig, ontspannen,
prima.
Als zo’n bericht binnenkomt is het duidelijk. Als pastoraal team is
de juiste formule gevonden om contact te hebben. Een gezellig
moment organiseren, iets wat een ieder aanstaat en daarbij tijd
bieden voor een praatje met jan en alleman. Daar draait het toch
om in het leven? Op die manier komen de tongen los, voel je je
niet meer alleen indien daar sprake van zou zijn. Daarmee bereik
je als pastoraal team ook waarvoor je het allemaal doet: het een
ieder naar de zin maken, maar bovenal er zijn in de samenleving.
In de huidige tijd lijkt het wel of iedereen het steeds drukker
heeft. Met name met zichzelf. Dan is een moment waarop je even
tot rust wordt gebracht en een ander tijd gunt om met je in
gesprek te geraken hetgene waarop een ieder zit te wachten.
Om die reden is opnieuw moeite gedaan weer zo’n avond te
kunnen organiseren. Het is gelukt. De avond valt midden in de
lijdenstijd. Een periode van bezinning. Een periode waarin mensen
het eetgedrag meer aandacht geven dan gewoonlijk of op andere
wijze erbij stilstaan. Juist in deze tijd van het jaar valt de dag
waarop we onze ontmoetingavond willen houden.

26 maart in de Herv. Kerk te Puttershoek,
27 maart in de R. Kath. kerk te Puttershoek,
28 maart in de Ger. Kerk te Puttershoek.
19.30u.

De 4e oec. kringavond wordt gehouden op 11 april in de zaal van
de Gereformeerde kerk. Deze avond spreekt ds. Renes over Henri
Nouwen. Aanvang 20.00u.

Evensong in Adventstijd 2018
Na succesvol verlopen avonden Evensong in de adventsperiode
2017 kwam het organisatieteam in januari bij elkaar voor
evaluatie. Alle aspecten kwamen aan bod. Nagegaan werd wat
beter kon of moest worden veranderd qua opzet. Bij een ieder was
duidelijk hetgeen eerder is opgemerkt en gedeeld in de
publicaties: dit initiatief moet worden gecontinueerd. Waarom
zouden immers 1000 mensen de moeite hebben genomen om die
vier avonden, met een variatie aan koorzang, te bezoeken? Vanuit
die gedachte aan een ieder kenbaar gemaakt dat dit initiatief in de
adventsperiode 2018 een vervolg zal krijgen. Weet dat de
voorbereiding inmiddels is gestart. Als je iets goeds wilt bereiken
moet op tijd daarmee worden begonnen. Eerst de koren
vastleggen, afspraken maken met de kerken waar het zal gaan
gebeuren en alles wat er verder bij komt kijken agenderen en
uitzetten als taak. Voor u als bezoeker ligt dat anders. U behoeft
slechts vier woensdagen in uw agenda daarvoor te blokkeren.
Mogen we erop rekenen u op 28 november alsmede op 5, 12 en
19 december 2018 weer te mogen begroeten? Tot dan een fijne
tijd toegewenst.
Team Evensong, www.facebook.com/EvensongHoekscheWaard
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Wat staat u te wachten op 21 maart 2018?
Kennismaken met de Goudse Glazen.
Nagenoeg heel Nederland weet dat daarmee de beroemde SintJanskerk of Grote Kerk in Gouda wordt bedoeld, een kerkgebouw
met 72 wereldberoemde gebrandschilderde ramen. Wie dat object
inloopt valt stil bij het zien van de majestueuze ruimte met zoveel
moois. Die beleving wordt alleen maar sterker, wanneer je het
wonderlijke licht door de ‘Hollandse Meesters’ ziet binnenvallen.
Het is het begin van een indrukwekkende ontdekkingstocht langs
bijbelse en historische taferelen vol menselijke emoties.
17

Als pastoraal team wisten we het meteen: daar moeten we voor
gaan. Het programma voor de avond is als volgt:
vanaf 17:30 uur inloop
18:00 uur
met elkaar eten. Soep en een broodje. Ook iets
hartigs erbij. Weet dat er voor een ieder
voldoende keus is.
19:30 uur
start presentatie
20:15 uur
pauze, tijd voor koffie of thee
20:45 uur
vervolg presentatie
21:30 uur
genoeglijk napraten over de avond, met een
drankje erbij
Mogen wij ook u daar ontmoeten en verwelkomen? U zult er zeker
geen spijt van krijgen.
Graag vooraf aanmelden.
Daarmee weten we wat moet worden ingekocht.
Pastoraal team GK Puttershoek
Aanmelden of is informatie nodig: bel 06 2729 2226 of mail
janpieter.vanbennekom@gmail.com

Dubbelconcert door Marien Stouten en Jan Peter Teeuw
Na het succes van vorig jaar geven de organisten Marien Stouten
en Jan Peter Teeuw op DV zaterdag 10 maart 2018 opnieuw een
dubbelconcert in de Hervormde Dorpskerk van Goudswaard. Op
het programma staan vierhandige orgelwerken, solowerken en
muziek voor orgel en piano.
Ook is er gelegenheid voor samenzang.
Het concert begint om 20.00 uur. De kerk gaat een halfuur voor
aanvang open. De toegang is gratis. Wel is er na het concert een
collecte voor de onkosten.
In verenigingsgebouw Rehoboth (naast de kerk) is na afloop
gelegenheid om koffie en fris te drinken. Daar zijn ook CD’s en
bladmuziek van beide musici te koop.
Meer informatie is te vinden op:
www.marienstouten.nl en www.janpeterteeuw.nl.
Van harte welkom

“Verlossing in Joods perspectief”
Studieavond met rabbijn Chaim Eisen
“Asaf” zingt rond Pasen
D.V. zaterdag 31 maart 2018 hoopt de Christelijke Gemengde
Zangvereniging “ASAF” een koor- en samenzangavond te
organiseren met als thema van “van Passie naar Pasen”.
Deze avond zal in handen zijn van onze dirigent Everhard Zwart
en het orgel wordt bespeelt door Arie de Korte.

Op maandag 5 maart is er in ‘s-Gravendeel een studieavond met
rabbijn Chaim Eisen uit Israël in een avond van Christenen voor
Israël.
Het onderwerp waarover hij spreekt is:
Verlossing in Joods perspectief.
De bijeenkomst vindt plaats in:
partycentrum Concordia, Dr. Bosserstraat 11 in ’s-Gravendeel.
De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Deze avond wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk aan de
Rembrandtstraat 1 te Puttershoek en begint om 19.30 uur. De
kerkzaal is open om 19.00 uur. Toegang is vrij. Bij de uitgang zal
een collecte gehouden worden.

Achtergrond spreker:
Rabbijn Chaim Eisen uit Israël ziet het als een taak van het Joodse
volk om de universele waarheid van Gods Woord te delen met de
niet-Joodse volkeren.
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Bijbelleesrooster

In 2018 viert Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in
Oosterbeek haar 25-jarig jubileum met verschillende feestelijke
activiteiten.
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van
de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke
begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat
voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun
woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen.
Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. De
Herberg is een organisatie waar meer dan 200 vrijwilligers bij
betrokken zijn.
Op tweede Pinksterdag 1993 werden de deuren van de Herberg
geopend, mede dankzij de inzet van veel deelnemende kerken.
Precies 25 jaar na de opening, zal op 26 mei een jubileumdag
gehouden worden met ’s morgens een dankdienst in de
Vredebergkerk in Oosterbeek en daarna een feestelijk programma
op het terrein van de Herberg. Verder worden, verspreid over het
hele jaar, jubileumconcerten georganiseerd in Kampen en
Gorinchem en in het Koetshuis van de Herberg.
Speciaal voor predikanten, ambtsdragers, pastoraal medewerkers
en leden van pastorale teams wordt op 19 april in het Koetshuis
een Symposium gehouden. Het thema van deze dag is “Zielzorg
aan hedendaagse gelovigen”.
Sprekers zijn deze dag Dr. Theo Pleizier (Pastoraat tussen
individuele gelovige en geloofsgemeenschap) en Ds. Margriet van
de Kooi (De pastor als gelovige en theoloog. Goed gereedschap is
het halve werk). Ook is er een ronde tafelgesprek met onder
andere de heer Anne van Laar.
Voor meer informatie: www.pdcdeherberg.nl
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zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

25 februari
26 februari
27 februari
28 februari
1 maart
2 maart
3 maart
4 maart
5 maart
6 maart
7 maart
8 maart
9 maart
10 maart
11 maart
12 maart
13 maart
14 maart
15 maart
16 maart
17 maart
18 maart
19 maart
20 maart
21 maart
22 maart
23 maart
24 maart

2 Petrus 1:12-21
2 Petrus 2:1-10a
2 Petrus 2:10b-22
2 Petrus 3:1-9
2 Petrus 3:10-18
Spreuken 22:1-16
Jozua 1:1-9
Jozua 1:10-18
Jozua 2:1-14
Jozua 2:15-24
Jozua 3:1-17
Jozua 4:1-14
Jozua 4:15–5:1
Jozua 5:2-12
Psalm 6
Jozua 5:13-6:14
Jozua 6:15-27
Jozua 7:1-15
Jozua 7:16-26
Jozua 8:1-13a
Jozua 8:13b-29
Jozua 8:30-35
Jozua 9:1-15
Jozua 9:16-27
Jozua 10:1-15
Jozua 10:16-28
Jozua 10:29-43
Jozua 11:1-15
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Agenda komende activiteiten

26
1
3
5
7
7
7
8
9
9
9
9
10
12
14
14
15
16
16
16
21
21
22
23
23
23
23

feb
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt

19.45
10.00 - 12.00
9.00-12.00
19.30
10.00 - 12.00
14.00 – 15.00
19.45 - 20.45
10.00 - 12.00
10.15 - 11.45
19.30 - 20.30
20.30
20.30
voor 16.00
19.45
10.00 - 12.00
19.45 - 20.45
10.00 - 12.00
19.30 - 20.30
20.30
20.30
10.00 - 12.00
19.45 - 20.45
10.00 - 12.00
10.15 - 11.45
19.30 - 20.30
20.30
20.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

gebedskring
inloop achter de plataan
boekenbus
kerkenraadsvergadering
inloophuis puttershoek
kinderknutselclub
repetitie cantorij
inloop achter de plataan
vrouwenbijbelkring
cathechese
jeugdsoos
jongeren-gesprekskring
inleveren kopij hervormd contact
gebedskring
inloophuis puttershoek
repetitie cantorij
inloop achter de plataan
cathechese
jeugdsoos
belijdenskring
inloophuis puttershoek
repetitie cantorij
inloop achter de plataan
vrouwenbijbelkring
cathechese
jeugdsoos
jongeren-gesprekskring

sluitingsdata voor het inleveren van kopij 2018

jaargang 42
5
6
7
8
9
10
!!
11

inleveren

bezorging
in de week van

kopij loopt
t/m

10 mrt
14 apr
12 mei
9 juni
14 juli
25 aug
13 okt

19 mrt
23 apr
21 mei
18 juni
23 juli
3 sept
22 okt

28 apr
26 mei
23 juni
28 juli
8 sept
27 okt
24 nov

19 nov
17 dec

22 dec
26 jan

Jaargang 43
1
10 nov
2
8 dec

-------------------------------------------------------------------------42e jaargang, nr. 4
Het volgende nummer verschijnt in de week van
19 maart 2018
Dit betreft de periode tot en met 23 december 2017
Sluitingsdatum voor het inleveren van kopij bij de redactie:
10 maart – voor 16.00 uur
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Aanmelding voor de ontmoetingsavond op donderdag 8 maart.
( Inlever adres: Koster)

Naam ………………………………………………………………………………………………….
Ik/Wij kom(en) wel /niet naar de ontmoetingsavond,
Aantal ……….

Graag uw antwoord vóór donderdag 1 maart 2018
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