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NIEUWSBRIEF  
 

ZONDAG 17-01-2016 
 

KERK AAN DE HAVEN 
 

 

 

 
Voorganger : Ds. Bert van der Linden 
Organist : Nico Olie 
 
 

Naam en kleur van de zondag 
Het is vandaag de tweede zondag na Epifanie. De kleur groen zou van de liturgische 
tafel moeten hangen, maar het is de kleur rood. In deze dienst zullen namelijk drie 
nieuwe ambtsdragers bevestigd worden: Joyce Heurter - Wong, Annemarieke de 
Wit - Eemsing en Wim van Drunen. Rood is de kleur van de heilige Geest en zijn 
gaven voor de opbouw van de gemeente. 
 

Thema van de dienst 
Het thema is ontleend aan Lied 970. Het eerste couplet luidt: ‘Vlammen zijn er vele, 
één is het licht, licht van Jezus Christus, vlammen zijn er vele, één is het licht, wij 
zijn één in Christus. ‘ Dit lied wordt vanmorgen ook gezongen.  
De woorden sluiten naadloos aan bij de lezing uit 1 Korintiërs 12 over de vele 
verschillende gaven van de Geest, die aangewend worden voor de opbouw van 
gemeente van Jezus Christus. Gemeenteleden met verschillende talenten, dienen 
samen één en dezelfde zaak. Het thema: ‘Vlammen zijn er velen, één is het licht.’ 
Preek 

1. Special 2. De knielbank 3. Gaven 4. Participatie en 5 Ambtsdragers 
 

LITURGIE 

 
Er ligt in de kerk een liturgieboekje voor u klaar. 
 
Collecten: 
1. Diaconie 
2. College van Kerkrentmeesters 
3. Nieuw Hydepark (voorheen F.D. Roosevelthuis) 

 

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 

 

ma 18-01 20.00 V&T: Vreemde en bizarre Bijbelverhalen in De Haven  
(21.30 uur), Ds. Otto Grevink 

wo 20-01 19.30 Oecumenische viering in de Ambrosiuskerk (gebedsdienst) 
Diaken van Diessen en Ds. Otto Grevink 
De Raad van Kerken Waalwijk 

do 21-01 13.30 V&T: Thema Kring in De Haven (15.00 uur),  
Ds. Bert van der Linden 

zo 23-01 10.00 Kerkdienst: Ds. Bert van der Linden, m.m.v. Christelijk koor 
Excelsior 

 
 

VARIA 

 
Uitgangscollecte is bestemd voor het Nieuw Hydepark (vh F.D. Roosevelthuis) 
Sinds 1968 wordt door de Interkerkelijke Stichting een vakantieweek voor lichamelijk 
gehandicapten georganiseerd in het Nieuw Hydepark. Deze (zelfstandige) stichting 
werkt samen met de Diaconieën in het Land van Heusden en Altena en De 
Langstraat. Het doel is om een vakantieweek te organiseren voor mensen die niet 
meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan.  
 
V&T: Vreemde en bizarre Bijbelverhalen 
'Daar kan ik niets mee!' Iedereen leest wel eens Bijbelverhalen, waarvan je je 
afvraagt wat je daar in deze tijd nog mee kan. We praten onder leiding van Ds. Otto 
Grevink over vreemde en bizarre Bijbelverhalen. We vragen ons af wat we er nog 
mee kunnen, én wat een uitleg zou kunnen zijn waar we wel mee uit de voeten 
kunnen. 
Wanneer: Maandag 18 januari van 20.00 tot 21.30 uur 
Waar: De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk 
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V&T: Thema Kring over Openbaringen 
In de themakring van aanstaande donderdag in De Haven (13.30 uur) slaan we 
opnieuw ‘het geheime boek van de Openbaring’ op. De visioenen van Johannes 
doen de lezer duizelen en de vraagt dringt zich op: Wat is de betekenis van de 
Openbaring voor deze tijd? We zoeken naar antwoorden. De Thema Kring biedt 
leden en niet-leden van de kerk de kans om kennis op te doen van belangrijke 
thema’s uit de wereld van geloof en kerk. Iedereen is van hartelijk welkom!  
Ds. Bert van der Linden verzorgt de inleidingen. Vragen en gesprek diepen het 
onderwerp verder uit.  
Wanneer: Donderdag 21 januari van 13.30 tot 15.00 uur 
Waar: De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk 
 
Waalwijkse christenen bidden voor eenheid tijdens Oecumenische viering 
De Raad van Kerken Waalwijk houdt een oecumenische viering op woensdag 20 
januari in het kader van de Gebedsweek voor de eenheid. De viering begint om 
19.30 uur in de Ambrosiuskerk, Ambrosiusweg 25 Waalwijk. Diaken Anton van 
Diessen en dominee Otto Grevink gaan hierin voor. Dominee Leendert Plug zal van 
zijn ervaringen in Egypte vertellen, waar hij nu met collega's op reis is. De 
christelijke minderheid leeft sterk in de verdrukking in Egypte, zoals meer christenen 
in de wereld. In de eenheid van gebed wordt gebeden voor hen en voor alle 
vervolgden in de wereld. 
 
Huispaaskaars 2016 
Ook dit jaar is het weer mogelijk om via de kerk een huispaaskaars te bestellen. In 
de consistorie vindt u de bestellijst, waarop u kunt aangeven voor welke kaars u 
kiest. Paaskaars C komt voorin de kerk te staan. U kunt tot en met zondag 24 
januari een kaars bestellen. Uw bestelling wordt bij u thuis bezorgd. 
 
 
 
 

WILT U REAGEREN OP DEZE DIENST? 
 

Voorganger:  
 

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

Contactpersoon: 
 

Gijs Maas 
 0416 - 785421 
 maasgijs@hotmail.com 

 

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 


