minder gebruikt worden lekkere maaltijden te maken. Dankzij deze hulp zijn deze
armste boerengezinnen nu zelfvoorzienend.
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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

Naam en kleur van de zondag
Deze zondag staat als de vijfde zondag van Epifanie op de kerkelijke kalender. Het
groene antependium hangt af van de liturgische tafel. In deze dienst zullen Quinten
Kraneveld en Matthew Tarpeh gedoopt worden.

di 09-02
do 11-02
zo 14-02

Het thema van de dienst

VARIA

In navolging van de doop van Jezus, worden zijn volgelingen ook gedoopt. Lucas
schuift in zijn evangelie de doper en de doop zelf naar de achtergrond.
Alle nadruk krijgt de Geest van God, die in de gestalte van een duif neerdaalt op
Jezus. In de kracht van die Geest zal Jezus zijn missie volmaakt uitvoeren. Aan de
doop is nog altijd de belofte van de heilige Geest voor de dopelingen verbonden. Het
thema: ‘Ik houd van jou!’
Preekonderdelen: 1. Matthew 2. Quinten 3. Messias 4 Designerbaby
Er ligt een liturgieboekje in de kerk voor u klaar.
Collecten:
1. Diaconie: Werelddiaconaat
2. Kerk
3. College van Kerkrentmeesters
De eerste collecte is vandaag voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie.
In het bijzonder vragen wij uw aandacht voor het landbouwwerk van Trukajaya in
Indonesië. Trukajaya maakt als diaconale organisatie deel uit van Javaanse kerk.
Op Centraal Java werkt Trukajaya met succes aan verbetering van de
voedselsituatie op het platteland. Trukajaya helpt de boeren bij de irrigatie en de
bemesting van hun land en leert de boeren nieuwe, milieuvriendelijke
landbouwtechnieken. De vrouwen leren om van lokale gezonde gewassen die
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20.00 V&T: Verstaat gij wat gij leest; ‘t Anker
20.00 V&T: dr. Arjan Plaisier, lezing in De Haven
10.00 Eredienst met ds. J.H. Veldhuizen uit Zundert

V&T: verstaat gij wat gij leest?
Onder dit motto leest judaïst drs. Bert Zonnenberg met u de Schriften van Israël.
Wanneer: dinsdag 9 februari, 20.00 uur
Waar: ’t Anker, Ambrosiusweg 25, Waalwijk

V&T: kerk op weg naar 2025: terug naar de basis!
De kerk moet terug naar haar basis. Back to Basics! Het is zo gemakkelijk gezegd,
maar wat is de basis van de kerk? Waar draait het nu echt om in het geloof?
Over deze vragen zal de scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN), dr. Arjan Plaisier een lezing houden.
Volgens ds. Plaisier is back to basics lef hebben om met een woord in de wereld te
staan en met de daad dit te bevestigen: een relevante en open kerk, ook als het
gaat om de grote vragen in de samenleving. Voor sommigen gaan voorstellen
wellicht te ver, voor anderen niet ver genoeg of zouden ze anders moeten.
Ruimte voor discussie!
Wanneer: donderdag 11 februari 2016, 20.00 uur
Waar: ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk

Boekentafel zondag 14 februari
Op 14 februari, de eerste zondag van de 40dagentijd, zal de boekentafel aanwezig
zijn voor en na de dienst.
Op de tafel zal onder andere de veertigdagentijdkalender liggen: ‘Zet een stap naar
de ander’.
Het is een prachtige kalender in de vorm van een boekje voor €4,- en uitgebreid
beschreven in het februarinummer van Kompas onder Wijkgemeente
Ambrosiuskerk.
Een aanrader is het prachtige cadeauboek met dvd Pasen met de zandtovenaar’.
Nog veel meer boekentips zijn te vinden op de website van de
kerk: www.pgwaalwijk.nl/boekentafel
Misschien heeft onze opruimingskist mogelijkheden voor u om boekjes te kopen
voor een minimale prijs.
Wij vinden het fijn u te mogen ontmoeten, te informeren of te helpen bij maken van
een keuze bij de boekentafel aanstaande zondag.

Malawi
Sinds begin januari 2015 hebben hevige regenval en storm grote delen van Malawi
getroffen. Grote delen van landbouwgronden zijn verwoest. Het netwerk van de ACT
(Action by Churches Together) Alliance verzorgt voedselpakketten voor 1500
gezinnen in het gebied. Kerk in Actie en ICCO dragen bij aan het algemeen
noodhulpfonds van ACT waaruit o.a. dit project gefinancierd wordt.
De diaconie heeft een bedrag van € 500,00 geschonken aan Kerk in Actie voor dit
noodfonds.

Vakantie predikant
Ds. Bert van der Linden is met vakantie van 8 tot en met 13 februari.
Ds. Otto Grevink neemt in die periode voor hem waar.

WILT U REAGEREN OP DEZE DIENST?
Voorganger:

Contactpersoon:

Ds. Bert van der Linden
 0416 - 33 23 23
 dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl

Gijs Maas
 0416 - 785421
 maasgijs@hotmail.com
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U kunt de preken van ds. Van der Linden op de website nalezen:
www.pgwaalwijk.nl  Kerkdiensten  Preek van de week.
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: scriba.kerkaandehaven@pgwaalwijk.nl
De Nieuwsbrief op internet: www.pgwaalwijk.nl

