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Naar Marcus 4 vers 1-9 - De Zaaier ging uit om te zaaien
Als kind al was ik verwonderd over het verhaal van de zaaier.
Hat zaad komt niet alleen op vruchtbare grond, maar ook op de
weg en tussen het onkruid. Gelukkig valt er ook een deel in de
vruchtbare aarde zodat er in elk geval een oogst te verwachten is.
Dit thema komt vaak langs in de periode van Biddag en Dankdag
afgelopen week mochten wij
Biddag voor Gewas en Arbeid vieren in onze kerken.
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Vergaat het u soms ook zo dat u denkt: “ zonde van al het zaad
dat niet op het land valt maar tussen de stenen en het onkruid”?
Ik zie het eigenlijk als volgt: Sommige mensen zijn als het zaad
dat direct in goede aarde valt ofwel mensen die in God geloven en
misschien wel regelmatig naar de kerk gaan.
Vaak uit gewoonte of omdat men het vroeger zo geleerd heeft of
misschien ook wel uit een vast verlangen naar een ontmoeting met
Jezus. Mensen die het Goede doen.
Zaad dat tussen de stenen valt is als de mensen wier leven niet zo
direct in het teken van geloven staat. Maar veel meer in het teken
van drukte, werken andere dingen die naast de liefde voor God en
zijn Zoon Jezus Christus veel belangrijker zijn. Op een zeker
moment kan het in hun leven zomaar opeens allemaal anders
worden. Dat zaadje ligt letterlijk te wachten totdat het mag
ontluiken.
Er gebeurd iets in iemands leven waardoor je je als mens heel erg
klein voelt worden.
En plotseling realiseer je je dat er veel meer is dan alleen werken
en leven en leuke dingen doen.
Je wordt stilgezet bij het ontstaan van je leven en er kan een grote
dankbaarheid voor de dingen om je heen ontstaan. Dan ontkiemt
letterlijk het zaadje dat tussen de stenen lag.
De Zaaier had het eens gezaaid maar het had tijd nodig om tot
ontplooiing te komen.
Nog mooier is het zaadje dat tussen het onkruid terecht komt.
Je hebt nog nooit van God gehoord je vrienden en of vriendinnen
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en alle mensen om je heen weten niet wie God of Jezus is.
Je wordt geraakt door blijmoedige mensen die ondanks alle
problemen in hun leven een vast vertrouwen hebben. Hoe komt
het dat deze mensen zo blij zijn terwijl de wereld in brand staat?
Dat vertrouwen zou je ook wel willen hebben. Die blijheid werkt
aanstekelijk. Er brand een verlangen naar meer.
Als je dan op een dag van Jezus mag horen vertellen of geraakt
wordt door een mooi lied op TV, Radio of om je heen. Dan kan het
zomaar zijn dat juist dat kleine zaadje wat niks waard leek tot
bloei komt. Ondanks alle mensen om je heen. Je mag er zijn.
Jezus houdt ook van jou dus waar het zaadje ook terecht komt.
God heeft gezaaid en jij mag tot ontplooiing komen en de liefde
van God doorgeven aan alle mensen om je heen.
Welk zaadje bent U? en geeft u ook zijn liefde door?

Ik mag een zaaier zijn

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

palmzondag
drs. P. vasn Dam, Houten
dhr. B. Verplanke
dhr. S. Barth
mevr. A. Zilverschoon
kia

donderdag 29 maart
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Extra collecte bestemd voor

witte donderdag - heilig avondmaal
ds. J. Prosman
dhr. B. v.d. Aardweg
dhr. G.J. v.d. Weg
de hoop

vrijdag 30 maart
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist

goede vrijdag
ds. J. Prosman
mevr. T. Israel
mevr. E. in't Veld-Littig

zondag 1 april
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Kinderoppas
Extra collecte bestemd voor

pasen - belijdenisdienst
ds. J. Prosman
mevr. L. van Varik
dhr. P.H. Vree
mevr. R. Alblas
open doors

Jaren ben ik aan het zaaien,
dit doe ik voor mijn heer,
van de morgen tot de avond,
iedere dag doe ik dit weer.
Ik weet niet
wat mijn opbrengst zal wezen,
de Heer zal zelf
de groei en vruchten geven.
Dan ben ik verwonderd,
word ik stil en klein,
dat ik klein mens
ook een zaaier mag zijn

Toos Israel-Biesheuvel.
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zondag 8 april
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Kinderoppas
Extra collecte bestemd voor

ds. J. Prosman
mevr. I. van Wingerden
dhr. G.J. v.d. Weg
mevr. M. v.d. Aardweg en mevr. J.
Prosman
kerkbeheer

Nevendienst ‘Klein Begin’

zondag 15 april
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Kinderoppas
Extra collecte bestemd voor

ds. J. Prosman
mevr. W. Meuzelaar
mevr. E. in't Veld-Littig
mevr. H. Bosschaart
pauluskerk

zondag 22 april
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Kinderoppas
Extra collecte bestemd voor

ds. H. v.d. Graaf, Rhoon
dhr. J. Vermeulen
dhr. G.J. v.d. Weg
mevr. N. Dirkse
kerkbeheer

Bij de (uitgangs)collecte
25 maart

KIA

29 maart

De Hoop

1 april
15 april

Open Doors
Pauluskerk

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.

steun voor kwetsbare gezinnen in
Noord Oeganda.
biedt hulp aan mensen met een
Verslaving.
biedt hulp aan vervolgde christenen.
biedt hulp aan verslaafden.

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.
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Vorige keer hebben we al gevraagd voor
nieuwe leiding. Dat blijf ik nog even
herhalen. Kom rustig een keertje meekijken
of u / jij het leuk vind om mee te helpen.
We werken met een vaste methode “kind op zondag” hierin staan
de verhalen en meerdere ideeen om te doen.
Gelukkig hebben we al Rosanne mogen verwelkomen als leiding.
Maar hoe meer vrijwilligers hoe makkelijker het is om te rouleren.
Nu wil ik ook alle kinderen oproepen voor 25 maart. Dan gaan we
de Palmpasen stokken weer maken als nog iemand nog een stok
thuis heeft van vorig jaar inleveren kan nog steeds !!!
De weken naar pasen staan in het teken van zorgen voor jou. God
zorgt voor jou/ons. Iedere week zien we de zorgkoffer in de kerk.
We hopen dat de kinderen ontdekken dat zorgen voor elkaar niet
altijd moeilijk hoeft te zijn. Een blijk van verbondenheid kan al
veel betekenen.
Daarna komen de weken naar Pinksteren. Dan gaan we het
hebben over de wording van het leven. We lezen verhalen uit
Genesis. Over God die alles maakte, mensen die gelukkig zijn,
maar ook wat er mis kan gaan in het leven. De verhalen gaan over
hoe het leven steeds weer kan ontstaan, en welke rol God en
mensen daarin spelen. Uiteraard zoeken we daar liedjes bij en een
verwerking.
Hopelijk tot ziens
Namens de nevendienst Jolanda
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Omzien naar elkaar

Vespers in de Stille Week

In de tijd dat we Jezus’ lijden voor de wereld gedenken, willen we
juist ook aandacht houden voor onze medemensen die het moeilijk
hebben. Daar deed de Heer Jezus het immers allemaal voor: om
ons te verlossen van alle kwaad en verdriet. Om ons allemaal
perspectief te bieden op leven en zaligheid. Omdat Hij ons
liefheeft!

26 maart
27 maart
28 maart

In memoriam
Zondagmorgen 25 februari overleed onze zuster mw. Aletta
Hendrika Moerland-Besseling in de leeftijd van 93 jaar. Wij
gedenken haar maar belangrijker is dat God aan haar blijft
denken. De uitvaart was donderdag 1 maart. Naar wij hopen en
geloven mag zij nu thuis zijn in het hemelse vaderhuis. We leven
van mee met de nabestaanden
Woensdag 28 februari is onze zuster Adriaantje Goud overleden.
Bijna 80 jaar werd ze. De uitvaart was dinsdagmorgen 6 maart.
We herinneren haar als een stille vrouw die altijd klaarstond om te
helpen. Dankbaar zijn we dat zij zich veilig wist in Gods vaderhanden. We bidden om troost en kracht voor Kees en Sanne en
Willeke en Maurice.
Zieken
Sturen we af en toe eens een kaartje en brengen we eens een
bezoekje en bidden we vooral ook voor de zieken:
Mw. G.M. Wijers-Kleinendorst is ziek thuis.
Mw. J. Visser-van der Pligt verblijft voor revalidatie in De
Rembrandt.
Mw. H. van Bennekom-Both herstelt thuis van een operatie.
Dhr. W.A. de Man is ernstig ziek thuis.
Dhr. H.J.F. Dorst is herstellend thuis
Mw. A.T. Dorst-van der Steeg heeft chemo.
Martijn Meuzelaar is al enige tijd met onderzoeken bezig.
Mw. A.J. Sluimer-Konijnendijk is herstellend thuis.
Mw. M. J. Schippers-Vermaas is nog steeds thuis herstellend.
Mw. H. W. Bijl – Schouten herstelt van chemo.
Evelien Donker herstelt steeds verder van de chemo.
Mw. S.W. Reedijk-van Eekelen is nog steeds ernstig ziek.
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kerk van Maasdam
R.-K.Kerk Puttershoek
Geref. Kerk Puttershoek

Aanvang is om 19.30 uur; iedereen van harte welkom.

70-jarigen en ouder
25
26
27
27
1
2
3
6
6
6
6
10
11
13
16
18
19
19
20
22
22
23
24
25
29

mrt
mrt
mrt
mrt
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr

Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Dhr.
Mw.
Dhr.
Mw.
Dhr.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Dhr.
Mw.
Mw.
Mw.
Dhr.
Mw.
Dhr.
Mw.
Dhr.
Mw.
Mw.

M. in't Veld-Oosterman
A. de Koning - Gravendeel
P.W. Dirkse- van den Enden
J.P. Schäfer - Bijl
H.G. Pijpers
M. Stouten- van den Berge
J. van der Heiden
H.J. Kleinjan
H. Vermaas
G.M. de Pee-Groeneveld
H.J. Kleinjan
N. van Steensel - Verloop
A. de Penning - Kruithof
J.C. den Hartog-Slooter
A. in 't Veld
M.J. Schippers-Vermaas
L. in 't Veld - Groeneveld
L. Bijland-Versendaal
J.C. van der Stouw
I.H. Pappenheim - Rotgans
W.A. de Man
S.W.M. Eckhardt- van der Maas
P. Soeters
H.M. Muller-Kooijman
M.M. Hollestein
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Wat een vreugde allemaal! En dat allemaal terwijl we naar Goede
Vrijdag en vooral ook naar Pasen toeleven. Het is allemaal liefde
wat de klok luidt!
Hoe bijzonder is het om elke keer weer Jezus’ grote daden te
gedenken! We voelen ons als Zijn gemeente juist in deze tijd
intens met Hem verbonden. Zijn lijden en overgave uit liefde. Zijn
overwinning op de dood en alle kwaad met Pasen! Wat Hij allemaal
voor ons gedaan heeft, is meer dan we ooit weggevierd kunnen
krijgen! Het Evangelie is het allermooiste verhaal van de hele
wereld en van alle tijden! Het vervult onze harten met geloof en
met hoop en met liefde!
De dominee
Een bijzondere tijd! Een drukke tijd met allemaal extra diensten.
En dat niet alleen in de stille week. We hebben bovendien een
drietal bruiloften… Marianne en Hugo trouwen 16 maart, Hans en
Benita op 7 april en Vera en Jeroen op 26 april.

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Bloemendienst / Bloemengroet / Dankjewel
Bloemendienst
25
30
1
8
15
22
8

mrt
mrt
apr
apr
apr
apr

N. v.d. Wilt
E. Snel
R. Alblas
D. Stehouwer
L. in't Veld
I. de Jong
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Bloemengroet
11
18
25
4

feb
feb
feb
mrt

dhr. W.A. de Man
dhr. en mevr. Dorst
mevr. S. Reedijk-van Eekelen
mevr. H. van Bennekom-Both

Dankjewel - 1

Hiermede willen wij iedereen hartelijk bedanken voor het
medeleven, de kaartjes en lieve berichtjes welke wij ontvangen
hebben na het overlijden van de moeder van Gerard.
Hartelijk bedankt Gerard en Toos Israel.

Het gaat over het dopen: Wij worden gedoopt in de naam van de
Vader de Zoon en de Heilige Geest.
Wij praten met elkaar over de betekenis van de doop. Dopen is
het opdragen van een kind zodat God helpt met de opvoeding van
onze kinderen. De zonden worden afgewassen. Voor nu en in de
toekomst.
Wij zingen met elkaar Psalm 105 vers 3
Lief en Leed: Wij doen een rondje lief en leed
Notulen van de vorige vergadering: De notulen worden
goedgekeurd en ondertekend door Mw. Knoot en Mw. Israel.
De volledige actielijst wordt doorgenomen.

Dankjewel - 2

Opening: Mw. Knoot opent de vergadering en heet iedereen
vanavond hartelijk welkom
Speciaal welkom voor Mw. van Raamsdonk voor haar eerste
vergadering in de kerkenraad.
Ds. Prosman gaat ons voor in gebed en wij lezen Mattheus 28 vers
16 t/m 20.

Mededelingen van:
Ouderlingen:
Wij plannen met elkaar een gemeenteavond op donderdag 5 april
2018 koffie om 19.30 uur aanvang 19.45. De dames van de
Diaconie zorgen voor de koffie. Na het algemene gedeelte volgt
informatie over het thema: “Open Doors”.
Diaconie:
De begroting van de diaconie is door de PKN goedgekeurd.
Op zondag 18 februari 2018 worden de spaardoosjes voor de
lijdenstijd uitgedeeld. De opbrengst is voor Kerk in Actie.
Zondag 4 maart 2018 zijn er weer de kaarten voor de gevangenen
in het Ontmoetingscentrum te verkrijgen.
De 5 euro actie wordt later in het jaar bv bij de opening
winterwerk gehouden dus niet gelijk met de doosjes van de 40
dagen tijd.
Op woensdag 7 februari 2018 is de laatste classis vergadering. Ds.
Prosman zal de vergadering samen met Mw. Israel bezoeken. Ds.
Prosman geeft aan dat er later een nieuwe ring van gemeenten
gevormd zal worden. Hij heeft plaatsgenomen in de organisatie om
deze ring op te starten.
Kerkrentmeesters: De Actie kerkbalans loopt momenteel.
De lampen in de kerk worden vervangen door LED lampjes met
dimmer. Er zijn de laatste weken wat problemen met parkeren bij
de inrit van het kerkterrein.
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Hiermede wil ik iedereen bedanken voor de kaarten en vele
hartelijke wensen; de bloemen uit de kerk en de vele gebeden.
Het heeft ons goed gedaan. Het gaat gelukkig de goede kant op
met mijn been. We zijn daar dankbaar voor en hopen op een
spoedig herstel.
Kees en Ria Schippers.

Verslag van de kerkenraadsvergadering
van maandag 5 februari 2018

Afwezig met kennisgeving Dhr. J. Vermeulen en Mw. I. van
Wingerden en Dhr. W.J. Vermeulen.

Er zal contact worden gezocht met de Burgerlijke Gemeente om
een aantal parkeervakken te blokkeren met NP teken.
Jeugdzaken: De catechese loopt helaas terug. Op woensdag en
vrijdag is er mogelijkheid tot catechese. Veel van de groep zijn
doorgestroomd naar de belijdenis catechese.
Ingekomen stukken: PKN Consideraties deel 3 reacties te
beantwoorden voor 27 januari 2018. De consideraties zijn tijdens
het moderamen ingevuld en door de scriba verzonden aan de
Classis Barendrecht.
Evaluatie afgelopen activiteiten:
Bevestiging en herbevestiging Kerkenraadsleden 21 januari 2018
Wij vonden het toezingen door de cantorij heel mooi. De
bevestigde en herbevestigde leden vonden het een heel erg
waardevol moment tijdens de dienst.
Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op 28 januari 2018
was er huisavondmaal bij Fam. Van der Gaag en Mevr. Sluimer in
Puttershoek. Het orgel werd fantastisch bespeelt door Sander
Barth.
Komende activiteiten:
Themadienst 11 februari 2018. De dienst wordt mede begeleidt
door Marianne van de Berg en Els in ’t Veld. Het thema is: “niet
meer eenzaam”.
Het beleidsplan: zal tijdens de vergadering van 5 maart worden
besproken.
Rondvraag:
Mevr. Meuzelaar deelt mede dat vanaf zondag 18 februari weer
een liturgische bloemschikking aanwezig is in de kerk.
Mw. Hulsbos vraagt wanneer de kerkenraadsvergadering van april
2018 plaatsvind.
Wij besluiten met elkaar dat dit op maandag 9 april 2018 zal zijn.
Sluiting: Diaken
dankgebed.

Mw.

Knoot

beëindigt

12

de vergadering

met

Gemeenteavond – Open Doors
Donderdagavond 5 april 2018 houden we onze jaarlijkse
gemeenteavond. Alle gemeenteleden zijn daarbij uitgenodigd!
Naast de gewone dingen die altijd op de agenda staan om het
reilen en zeilen van de gemeente met elkaar te bespreken,
hebben we ook iemand uitgenodigd om te vertellen over het
werk van Open Doors. Open Doors zet zich in voor hulp aan
vervolgde christenen wereldwijd. Dit naar aanleiding van het
project van Open Doors in Egypte dat door onze diaconie
gesteund wordt. Ter informatie zou u alvast eens een kijkje
kunnen nemen op hun website: www.opendoors.nl. In
verband met de veiligheid rondom reizen die hij/zij maakt is
ons verzocht om de naam van de spreker nergens te
publiceren...
De avond ziet er als volgt uit:
– 19.30 uur inloop en koffie
– 19.45 uur aanvang
– Opening door de voorzitter, ds. Prosman
– Presentatie Open Doors
– Pauze (Collecte voor Open Doors)
– Diaconie:
– project
– begroting
– Kerkrentmeesters:
– begroting
– actie kerkbalans
– ontmoetingscentrum
– Rondvraag
– Sluiting rond 22.00 uur
We zien uit naar een gezellige en zinnige ontmoeting! Neem
elkaar mee om de kerk weer eens op een andere manier te
leren kennen!
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Verantwoording collectes

HERVORMDE VROUWENDIENST
Seniorendag Hervormde Kerk Maasdam

11 februari 2018 t/m 10 maart 2018
Datum
Collecte
11 februari 2018
18 februari 2018
25 februari 2018
4 maart 2018

In de dienst
Deurcollecte
In de dienst
Deurcollecte
In de dienst
Deurcollecte
In de dienst
Deurcollecte

Bestemd voor

Opbrengst

UITNODIGING

Kerk en Eredienst
Kerkbeheer
Kerk en Eredienst
KIA
Kerk en Eredienst
KIA
Kerk en Eredienst
Kerkbeheer

€
€
€
€
€
€
€
€

148,06
118,20
124,41
134,80
131,45
107,60
130,25
87,15

Namens de Hervormde Vrouwendienst ( de HVD) willen wij u
graag uitnodigen voor een ontmoeting met de senioren in de
gemeente en wel op dinsdag 17 april 2018.
Vanaf 10.15 uur verwachten wij u in het Ontmoetingscentrum
naast de kerk.
Wij zorgen voor de koffie met wat lekkers er bij en u kunt
ondertussen dan met elkaar wat bijpraten. Na deze ontmoeting
begint er een iets serieuzer programma.

€

981,92

De manager van de Superrr (Jessica) zal iets komen vertellen over
de begeleiding van het personeel van de Superrr en wat daar
allemaal bij komt kijken.

Subtotaal

Ontvangen voor kerkbalans 2018 per 28-02-2018 € 24.544,00

Na een pauze onder het genot van een drankje, kunt u even de
benen strekken, daarna gebruiken we met elkaar een warme
maaltijd.
Verantwoording giften
De Kerk
via
Onderhoud kerk
via
Biddag
via
Diaconie
via
De Bloemen
via

Mw. Prosman
INGbank

€
€

20,00
100,00

Dhr. De vlaming

€

20,00

Rabobank
Rabobank

€
€

100,00
10,00

INGbank

€

50,00

Mw. Snel

€

10,00

€

1.291,92

TOTAAL
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Wij hopen van harte dat u ingaat op onze uitnodiging.
Om de kosten te dekken willen we van u een bijdrage vragen van
€ 10.- p.p.
We eindigen tussen 13.30 en 14.00 uur, waarna u weer wordt
thuis gebracht per auto indien u dat op prijs stelt.
Wij verzoeken u om het antwoordstrookje, achterin dit h.c., op te
sturen of te bellen naar Wennie Veldhoen, Hof van Weede 3,
3299 WK Maasdam. Tel. 078 – 6452326.
Ook kunt u aan één van de HVD-leden vragen u op te geven.
Om het allemaal goed te laten verlopen vragen wij u om te
reageren uiterlijk vrijdag 13 april a.s.
Met hartelijke groeten,
Namens het bestuur van de H.V.D.
Wennie Veldhoen en Janny Vree.
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Gerommel in Maasdam’ 1974-2018
De eerste vergadering voor de Voorjaars-Rommelmarkt op 5-5
a.s. zit er op. Er wordt al weer stevig gewerkt in de opslagruimte.
“Bijna vol’ werd ‘overvol’ en binnenkort gaan we vast de
bandenwagens laden om ruimte te maken voor de volgende
ophaalochtend op 30 maart.
Aanmelden a.u.b. 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. 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.
Wilt u een keer meedoen met de opbouw en/of verkoop op 5-5?
Geef je op via elfjesnel@gmail.com, veel handen maken het werk
licht en gezellig!
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via
https://www.facebook.com/marktmaasdam/
Sparen van D.E. bonnen. Dank voor de ingeleverde bonnen! We
sparen gewoon door en kunnen uw bonnen dus heel goed
gebruiken! U kunt de bonnen afgeven bij de leden van onze
commissie.
We ontvingen van een Maasdammer een verrassing in de vorm
van 4500 punten van een Ambachtsbakkerpasje om te gebruiken
voor de Voorjaars-Rommelmarkt, hiervoor hartelijk dank!
Rommelmomenten in 2018:
Voorjaars RM za. 5 mei
ophaal:
Najaar RM
za. 8 sept. ophaal:
Winter RM
za. 10 nov. ophaal:
Kerstmarkt vr. 14 dec. ophaal:

4 mei.
29 juni, 24 aug. en 7 sept.
26 okt. en 9 nov.
30 nov. en 14 dec.

Rommelmarkt Commissie:
Rook de Vlaming, Arie v d Berg, Cobi Vermeulen, Elly Snel.
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Boekenbus:
Stap in de wereld van boeken!

De Boekenmarkt van 3 maart werd
afgeblazen vanwege de gevallen
sneeuw en de daarbij behorende
gladheid. De veiligheid voor mens en
Boekenbus stond voorop in de
beslissing om niet te gaan rijden. We
hopen dat veel mensen onze Facebook
pagina hebben geraadpleegd en er
niemand ‘voor niets’ door de sneeuw
is geploegd.
Op zaterdag 7 april 2018 kunt u de Boekenbus weer op de
bekende plaats vinden van 9.00-12.00 uur. We laten de stapel met
aangevraagde boeken nog een maand liggen.
Maandelijks wordt er door de vrijwilligers veel werk verzet bij het
sorteren, op de plank zetten en het verkopen. Erg leuk en gezellig
om samen te doen!
Hulp van een extra vrijwilliger is van harte welkom.
Via tel. 676 4169 kunt u zich aanmelden of meer informatie
vragen.
Naast de website van de kerk kunt u onze berichten ook vinden via
https://www.facebook.com/marktmaasdam/
Als u uw overtollige boeken wilt inleveren voor het goede doel kan
dat tijdens de openingsuren van 9-12 uur.
A.u.b. niet inleveren: encyclopedieën, beschadigde boeken
zonder rug of uit de band en folders.
Werkgroep Boekenmarkt.
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Een JOR update

Te oud voor de JOR? Niet getreurd, we zijn namelijk op zoek naar
nieuwe leiding! Of je nu zo gek als een deur bent, iets serieuzer of
erg goed in plannen: iedereen is welkom. Lijkt het je leuk? Kom
dan een keer langs tijdens een JOR avond in de Schakel.
Namens de JOR leiding,
Ilona Preesman

De maand februari zijn we begonnen met JOR carnaval. De
verkleede jeugd heeft deze avond flinke bonuspunten voor kamp
kunnen scoren. Mochten jullie confetti tegengekomen zijn rondom
de kerk, dan kwam dit uit de Schakel.
De week erna hebben we met Party & JOR oude tijden beleeft,
door klassieke JOR spellen uit de kast te toveren. Zo oud, dat zelfs
de nieuwe leiding deze spellen niet kende…
Op 24 februari zijn we met 20 personen wezen glowgolfen in
Rotterdam. Voor de mensen die dit niet kennen: het is midgetgolf
met glow in the dark verlichting. Het is gebleken dat de jeugd hier
een stuk beter in is dan de leiding, hoewel Daniëlle het als enige
voor elkaar kreeg om twee keer een hole in one te slaan.
De maand maart stond volledig in het teken van JOR Sports.
Op 10 maart stond het grote Hoeksche Waardse volleybaltoernooi
gepland. Aangezien de wisselbeker al een paar jaar niet meer in
ons bezit is, is besloten om op 3 maart een volleybaltraining te
volgen. Deze werd speciaal voor de JOR (en JOR Young) gegeven
door Jeroen Kornaat, gymdocent en fanatiek volleyballer.
Aangezien de Schakel niet over de benodigde ruimte beschikt is
besloten om voor deze avond de Kees Verkerkhal af te huren. Het
blijkt dat de één over meer volleybaltalent beschikt dan de ander,
maar na afloop van de training voelden wij dat de kans (wat)
groter is dat de wisselbeker dit jaar weer mee naar Puttershoek
komt. Of dit ook daadwerkelijk zo is, kunt u lezen in het volgende
Contact. We bouwen de spanning op 😊.

Benefietconcert voor jubilerend PDC de Herberg
Een uniek concert dat u en jij niet mogen missen.
Het zal plaatsvinden in de Grote Kerk te
Gorinchem op 14 april 2018 en uitgevoerd
worden door de koren ‘Looft den Heer’ uit
Notter en Chr. Gem. Drechtstedenkoor
‘Praise Him’ uit Dordrecht; beiden onder
leiding van Jan Quintus Zwart.
Deze koren hebben ook concerten gegeven
rond de start van de Herberg, nu 25 jaar
geleden.
Naast de genoemde koren leveren
Marjolein de Wit, fluit; Ronald IJmker,
orgel en Martin Zonnenberg, vleugel een
belangrijke bijdrage.
Het belooft een mooi concert te worden.
De opbrengst van de collecte komt geheel ten goede aan Pastoraal
Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek. Reden genoeg om
op 14 april naar Gorinchem te komen.

April staat voor een groot deel in het teken van voorbereiding voor
KAMP! Kampboekjes, bonte-avond voorbereidingen en kampvideo’s van voorgaande jaren. Hou de mail in de gaten, want
opgeven voor dit onvergetelijke kamp is binnenkort mogelijk! ZIN
IN KAMP!!

Het concert begint om 19.30 uur. De deuren van de kerk zijn open
vanaf 19.00 uur. We hopen velen te mogen ontmoeten. Voor meer
informatie: Piet de Groot voorzitter@praisehim.nl.
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Bijbelleesrooster

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
zondag
maandag

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

Marcus 11:1-11
Marcus 11:12-25(26)
Psalm 7
Marcus 14:1-11
Marcus 14:12-52
Marcus 14:53–15:47
Genesis 1:1–2:4a
Marcus 16:1-8
Sefanja 1:1-13
Sefanja 1:14–2:3
Sefanja 2:4-15
Sefanja 3:1-8
Sefanja 3:9-20
Genesis 2:4b-17
Genesis 2:18-25
Genesis 3:1-24
Spreuken 22:17-29
Spreuken 23:1-14
Spreuken 23:15-25
Spreuken 23:26-35
Psalm 4
Genesis 4:1-16
Genesis 4:17-26
Spreuken 24:1-9
Spreuken 24:10-22
Spreuken 24:23-34
Psalm 10
Genesis 5:1-24
Genesis 5:25–6:4
Spreuken 25:1-15
20

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

24
25
26
27
28

april
april
april
april
april

Spreuken
Spreuken
Spreuken
Spreuken
Spreuken

25:16-28
26:1-12
26:13-28
27:1-11
27:12-27

Agenda komende activiteiten

26
26
28
28
29
30
30
30
30
2
4
4
4
5
6
6
6
6
7

mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr

15.30 - 16.30
18.45
10.00 - 12.00
19.45 - 20.45
10.00 - 12.00
20.30
19.30 - 20.30
20.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

19.30
12.00
15.00
20.45
12.00
20.30
20.30
20.30
10.15 - 11.45
9.00-12.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

10.00
14.00
19.45
10.00
19.30

-

bijbelkring 't huys te hoecke
gebedskring
inloophuis puttershoek
repetitie cantorij
inloop achter de plataan
belijdenskring
cathechese
jeugdsoos
ophaalochtend rommelmarkt
kerkenraadsvergadering
inloophuis puttershoek
kinderknutselclub
repetitie cantorij
inloop achter de plataan
cathechese
jeugdsoos
jongeren-gesprekskring
vrouwenbijbelkring
boekenbus
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9
11
11
11
12
13
13
13
14
16
18
18
19
20
20
20
20
23
25
25
26
2
2
3
4
5
5
7
7
9
9
9

apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

18.45
10.00 - 12.00
20.00
19.45 - 20.45
10.00 - 12.00
20.30
19.30 - 20.30
20.30
voor 16.00
15.30 - 16.30
10.00 - 12.00
19.45 - 20.45
10.00 - 12.00
19.30 - 20.30
20.30
20.30
10.15 - 11.45
18.45
10.00 - 12.00
19.45 - 20.45
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
19.45 - 20.45
10.00 - 12.00

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

9.00-12.00
9.00 - 13.00
18.45
19.30
10.00 - 12.00
14.00 - 15.00
19.45 - 20.45

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

gebedskring
inloophuis puttershoek
oec. leeravond
repetitie cantorij
inloop achter de plataan
belijdenskring
cathechese
jeugdsoos
inleveren kopij hervormd contact
bijbelkring 't huys te hoecke
inloophuis puttershoek
repetitie cantorij
inloop achter de plataan
cathechese
jeugdsoos
jongeren-gesprekskring
vrouwenbijbelkring
gebedskring
inloophuis puttershoek
repetitie cantorij
inloop achter de plataan
inloophuis puttershoek
repetitie cantorij
inloop achter de plataan
ophaalochtend rommelmarkt
boekenbus
rommelmarkt
gebedskring
kerkenraadsvergadering
inloophuis puttershoek
kinderknutselclub
repetitie cantorij

Meer informatie in het H.C. van april.

Antwoordstrook - Seniorendag Hervormde Kerk Maasdam

Naam ………………………………………………………………………………………….
Adres:

………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer……………………………………………………………………………..
Ik/wij komen graag op de Ontmoetingsdag op dinsdag 17 april
2018 in het Ontmoetingscentrum
Ik/wij willen graag opgehaald worden per auto
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sluitingsdata voor het inleveren van kopij 2018

jaargang 42
6
7
8
9
10
!!
11

inleveren

bezorging
in de week van

kopij loopt
t/m

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

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

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. 5
Het volgende nummer verschijnt in de week van
23 april 2018
Dit betreft de periode tot en met 26 mei 2018
Sluitingsdatum voor het inleveren van kopij bij de redactie:
14 april – voor 16.00 uur

