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NIEUWSBRIEF  
 

ZONDAG 01-11-2015 
 

KERK AAN DE HAVEN 
 

 

 

 
Voorganger : Ds. Bert van der Linden 
Organist : Ben de Rooij 
 

Naam en kleur van de zondag 
Het is vandaag de zevende zondag van de herfst met als bijpassende kerkelijke 
kleur het groen. We vieren het avondmaal. 
 

Thema van de dienst 
Vorige week hebben mijn vrouw en ik de mooiste kerken van Milaan bezocht. 
Het centrale voorwerp in deze katholieke kerken is het altaar, waarop tijdens de 
eucharistieviering geofferd wordt. De priester heet dan ook niet voor niets ‘priester’. 
Gisteren was het Hervormingsdag en het protestantisme heeft het altaar vervangen 
door een tafel. De voorganger heet in de protestantse kerken ook geen priester 
meer, maar een predikant. Wat zijn de achtergronden? Het thema van de preek 
‘Verzoening’. 
 

LITURGIE 

Voorbereiding 
 Intochtslied (staande): Ps 43:3 en 4, Lied 281 :1, 2, 5 en 6, Lied 280 : 1, 4, 5 en 6. 

 
Rond de Bijbel 
Hebreeën 7 : 23 - 28 door Wouda van Diest 
23 Zij volgden elkaar generaties lang op, omdat de dood hun belette priester te 
blijven, 24 terwijl hij priester zonder opvolger is, omdat hij tot in eeuwigheid blijft. 25 
Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd 
leeft en zo voor hen kan pleiten. 26 Een hogepriester als hij hadden we ook nodig, 
iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver 
boven de hemel verheven. 27 Hij hoeft niet, zoals de andere hogepriesters, elke dag 
eerst offers op te dragen voor zijn eigen zonden en dan voor die van het volk; dat 
heeft hij immers voor eens en altijd gedaan toen hij het offer van zijn leven bracht. 
28 De wet stelt mensen aan als hogepriester, en mensen zijn behept met zwakheid, 

maar met de bekrachtiging onder ede die later werd uitgesproken dan de wet, is de 
Zoon aangesteld, die voor altijd de volmaaktheid heeft bereikt. 
 
 Lied 911 : 2, 3 en 4, Lied 303 (staande) 

 
Avondmaal 
 Lied 405, Ps 111 : 1 en 2, Lied 385 en Lied 302 : 2, 3 en 4 
 Slotlied (staande): Lied 416  
 
Collecten: 
1. Kerk in Actie - Zending 
2. College van Kerkrentmeesters 
3. College van Kerkrentmeesters 

 
Onze Vader 
 

DE MEELEVENDE GEMEENTE 

 
Om privacyredenen wordt de inhoud van deze rubriek niet op internet 
getoond. 
Mocht u prijs stellen op de inhoud van de gehele Nieuwsbrief, dan kunt u dat 
kenbaar maken door een bericht te sturen naar nieuwsbrief.kerk@gmail.com 
U krijgt dan, tot wederopzegging, elke zaterdag de Nieuwsbrief via e-mail 
toegestuurd. 
 

AGENDA VAN DEZE WEEK 

di 03-11 19.00 Bijbelstudie in gesprek met Jezus vanaf 19.00-19.45 uur     
in ’t Anker, ds. Otto Grevink 

  19.30 Crossroad in de Juliana van Stolbergschool, 
Woeringenlaan 20 te Waalwijk 

vr 06-11 19.00 Film in theater De Leest: Les Héritiers 

zo 08-11 10.00 Oogstdienst voor gewas & arbeid, ds. Bert van der Linden 
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VARIA 

 
Nieuwsbrief in afgeslankte vorm 
Zoals aangekondigd een afgeslankte Nieuwsbrief. Om de stukjes binnen de 100 
woorden te houden, is de kopij hier en daar bewerkt. Uw begrip daarvoor. Zie blz. 37 
van het Kompas. Voor gasten en om de tekst tijdens de preek te raadplegen blijft de 
lezing voorlopig. Eén en ander vraagt om meer doordenking en organisatie. 
 
Vandaag is de 1e collecte bestemd voor Kerk in Actie - Zending 
Het McGilvary Theologisch Instituut biedt een internationaal theologieprogramma 
aan voor studenten uit Myanmar (Birma), Laos, Cambodja, Nepal, Zuid China en 
Thailand. De Payap Universiteit is één van de twee christelijke universiteiten in 
Thailand. Er zijn 9.000 studenten aan verbonden. De Theologische Faculteit 
McGilvary is de enige opleiding die voorziet in academische studies theologie.  
 
Kerk in Actie ondersteunt o.a. dit project in Azië. Meer informatie: kijk op website: 
http://www.kerkinactie.nl/projecten/internationaal-theologisch-onderwijs-in-azie, 
Kompas of in de folder in de kerk. Helpt u ook mee? Hartelijk dank daarvoor. 
 
Koffie drinken na de dienst 
Na de dienst is er ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van onze predikant 
de mogelijkheid om elkaar onder het genot van een kopje koffie in De Haven te 
ontmoeten. 
 
Crossroad aanstaande dinsdag in de Juliana van Stolbergschool 
Crossroad gaat met jou een interactief spel spelen over dilemma's. Wat zou jij doen 
als...? Een spannend spel via internet. Voor alle jongeren van 12-15 jaar, ook als je  
nog niet eerder bent geweest: van harte welkom! Aanstaande dinsdag om 19.30 uur 
in de Juliana van Stolbergschool (JVS), Woeringenlaan 20 te Waalwijk. 
 
'In gesprek met Jezus' aanstaande dinsdag in de Ambrosiuskerk 
Jezus vertelt ons in de Evangeliën hoe we kunnen leven. We lezen elke eerste 
dinsdag van de maand een aantal woorden van Jezus en gaan met hem in gesprek. 
Wat bedoelt Hij en wat kunnen wij ermee? Aanstaande dinsdag vanaf 19.00 tot 
19.45 uur in ’t Anker, Ambrosiusweg 25 met ds. Otto Grevink. 
 
 
Website live: www.pgwaalwijk.nl! 
Onze Protestantse Gemeente heeft vanaf 1 november een nieuwe gezamenlijke 
website: www.pgwaalwijk.nl. Deze nieuwe website vervangt de huidige websites van 
onze twee wijkgemeenten: www.kerkaandehaven.nl en www.kerkinwaalwijk.nl.  

Deze nieuwe site is echter nog in opbouw. Alle informatie die u nodig heeft is er te 
vinden. De site krijgt nog meer vorm de komende tijd met foto's en verhalen. 
 
De ene site van de Protestantse Gemeente Waalwijk is in zijn geheel gezamenlijk 
van opzet. Met één agenda van kerkdiensten en activiteiten, en alle andere 
informatie over personen, gebouwen en activiteiten bij elkaar gegroepeerd. Alle 
informatie van onze twee wijkgemeenten is er te vinden 
Voor de inhoud van de site zijn we afhankelijk van de gemeente. Samen moeten we 
er inhoud aan gaan geven. Maak het onze webmaster zo eenvoudig mogelijk met 
tekst zonder opmaak (in Word) en plaatjes niet in een document maar als 
beeldbestand (JPEG/TIFF, géén PDF). Stuur het naar webmaster@pgwaalwijk.nl. 
 
We zoeken ook mensen die de inhoud mee op de site gaan zetten. Lijkt het jou leuk 
om mee te doen? Meld je dan bij onze webmaster op webmaster@pgwaalwijk.nl. 
 
Film in theater De Leest op vrijdag 6 november 
Theater De Leest gaat een aantal keer per jaar, op vrijdagavond een film vertonen 
met een maatschappelijk thema, of een christelijk thema. Een film die jongeren aan 
spreekt, maar ook voor een oudere doelgroep geschikt is. Een film die aanleiding 
geeft om met elkaar verder na te praten over zaken van geloof en leven. 
Vrijdag 6 november 2015; Tijd: 19:00 tot 21:05 uur. Zie voor info het Kompas.  
 
 

WILT U REAGEREN OP DEZE DIENST? 
 

Voorganger:  

Ds. Bert van der Linden 
 0416 - 33 23 23 
 dsgvanderlinden@gmail.com 

Contactpersoon: 

Gijs Maas 
 0416 - 785421 
 maasgijs@hotmail.com 

 

U kunt de preken van ds. Van der Linden op de website nalezen: 
www.kerkaandehaven.nl  Predikant  Prekenarchief 
Nieuw in de Kerk aan de Haven? Hartelijk welkom! We maken graag nader kennis 
met onze nieuwe leden. Schrijf uw/jouw gegevens op een briefje (naam, adres, 
telefoon en e-mail) en stop deze in de collectezak. Dan nemen wij contact op. 
Natuurlijk zijn wij ook per e-mail bereikbaar: scribakerkaandehaven@gmail.com 
 
Reageren op de inhoud van de Nieuwsbrief kan via nieuwsbrief.kerk@gmail.com 
De Nieuwsbrief op internet: www.kerkaandehaven 

http://www.pgwaalwijk.nl/
mailto:nieuwsbrief.kerk@gmail.com

