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NIEUWSBRIEF  

 

ZONDAG 21-02-2016 
 
 

KERK AAN DE HAVEN 
 

 

 

 

Voorgangers : drs. Jan Molmans en ds. Bert van der Linden 
Organist : Joop de Zwart 

 
Naam en kleur van de zondag 
Het is de tweede zondag van de veertigdagentijd, genaamd Reminiscere. Deze 
aanduiding is ontleend aan enkele woorden uit Psalm 25. In vers 6 staat: „Denk  
aan uw barmhartigheid, Heer, die is van geslacht tot geslacht. Reminiscere is  
Latijn voor „denken aan‟ of „in herinnering brengen‟. Tijdens deze gezamenlijke 
Diaconale Accentdienst staan we stil bij het werk van het Exodushuis in Den Bosch. 

 
Thema van de dienst 
Het Exodushuis in Den Bosch is gevestigd in een oud klooster aan de rand van 
het stadscentrum. Het is één van de tien onderkomens in Nederland van de stichting 
„Exodus‟, die opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden en gedetineerden 
in de laatste fase van hun straf. Professionals en vrijwilligers van de stichting helpen 
hen bij hun terugkeer in de maatschappij (Exodushuis, info@exodus.nl). We lezen 
over „de werken van barmhartigheid‟ uit Matteüs 25. Het thema „Exodus‟. 
 

LITURGIE 

Er ligt een liturgieboekje voor u klaar in de kerk. 
 
Collecten: 
1. Diaconie 
2. Kerkrentmeesters 
3. Diaconie: Exodushuis 
 

 
 
 

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 22-02 20:00 V&T: “De visie van Dietrich Bonhoeffer over de kerk” door Prof. dr. 
Edward van ‟t Slot in de Haven  

di 23-02 20:00 V&T: “Verstaat Gij wat Gij leest” door judaïst drs. Bert Zonnenberg 
in ‟t Anker 

zo 28-02 10:00 V&T: “Tussen de sterren, de mens, God en het heelal” door Prof. 
Heino Falcke in de Kerk aan de Haven 
11:00 uur koffie en 11:30 uur College Tour 

zo 28-02 15.00 Themamiddag over Mattheüs Passion / Atelier Winterdijk 30b 

ma 29-02 19.00 Visitatie - gelegenheid voor de gemeente leden om in gesprek te 
gaan met de visitatoren in De Haven 

 

VARIA 
 

Digitale Nieuwsbrief 
De papieren nieuwsbrief is vanaf gisteren digitaal verzonden. Hebt u dit 
exemplaar nog niet digitaal ontvangen? Helpt u dan mee door uw e-mailadres 
te sturen naar nieuwsbrief.kerk@gmail.com of uw mailadres op te schrijven op 
het formulier achter in de kerk. Voor de mensen die geen computer, tablet of 
smartphone hebben zal er uiteraard een papieren versie in de kerk aanwezig 
zijn. Hartelijk dank hiervoor! 
 
Thema Jeugdkerk voor de Veertigdagentijd en Pasen: “Stap voor stap” 
Toelichting van de Jeugdkerk voor de Veertigdagentijd en Pasen: “Stap voor 
stap”. In de veertigdagentijd gaan we met de kinderen „stap voor stap‟ op weg 
naar Pasen. Het is een reis die begint in de woestijn en eindigt in een tuin. Een 
reis over hoge bergen en door diepe dalen, onderweg wordt het donker maar 
we zien ook lichtpuntjes die de weg naar Pasen wijzen.  
Elke zondag worden er in de kerk nieuwe voetstappen opgehangen. We komen 
steeds dichterbij Pasen. Met Pasen zullen dit 40 
voetstappen zijn. Op de beamer kijken we naar de 
vertaalplaat waar het Bijbelverhaal in de jeugdkerk 
over zal gaan. Op de 2
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veertigdagentijd luisteren de kinderen naar het verhaal van de verheerlijking op de 
berg. Dat er altijd iets of iemand groter is dan jij, ontdekken de leerlingen die met 
Jezus meegaan de berg op. Letterlijk en figuurlijk stijgen ze even oven het alledaags 
uit. Bovenop de berg verschijnen Mozes en Elia. Jezus wordt door een stem uit de 
hemel aangewezen: „Dit is mijn Zoon.‟ 
 
Uitleg bloemschikking 
Op deze derde zondag van de veertigdagentijd worden er weinig tot geen stappen 
gezet. Er is sprake van verharding en onwil. De schriftgeleerden en hogepriesters 
gaan er als het ware dwars voor liggen, te zien aan de liggende bloemen. Zal de 
witte bloei het redden? Hoe sterk is de liefde? 
 
Benoeming boventallig ouderling Communicatie 
De Algemene Kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat zij heeft benoemd 
in het ambt van boventallig ouderling Communicatie mw. Daniëlle van Drongelen, 
Wilhelminastraat 12 te Waalwijk. De datum voor haar bevestiging zal nader worden 
vastgesteld. Wanneer er vanuit de gemeente geen wettige bezwaren tegen deze 
benoeming worden ingebracht zal Daniëlle alvast haar taken op het terrein van de 
communicatie op zich nemen en onder geheimhouding uitvoeren tot het moment van 
bevestiging. 
 
Wervingsactie ambtsdragers Ambrosiuskerk 
Vorige week is in de Ambrosiuskerk de werving gestart voor ambtsdragers voor de 
wijkkerkenraad. Er is aan de gemeente gevraagd namen in te dienen voor het 
minimum aantal ambtsdragers dat nodig is om het kerkenraadswerk voort te zetten. 
De wervingsfolder met het aanmeldingsformulier en de toespraak van wijk-voorzitter 
Geert Hulsbos is na te lezen op www.pgwaalwijk.nl/ wervingsactieambrosiuskerk. U 
kunt namen indienen tot zondag 6 maart via het formulier of per mail aan 
voorzitter.ambrosiuskerk@pgwaalwijk.nl. 
 
Informatie spaardoel 40dagentijddoosjes Ambrosiuskerk: Finnspiration 
Over het spaardoel van de 40dagentijddoosjes die vanaf vorige week in de 
Ambrosiuskerk worden uitgedeeld is nu informatie te vinden op 
www.pgwaalwijk.nl/finnspiration. 
 
 
Kerkdienst met astronoom Heino Falcke  
Zondag 28 februari Kerk aan de Haven. Prof. dr. Heino Falcke, hoogleraar in 
astrodeeltjes fysica en radioastronomie, vindt het niet moeilijk om wetenschapper te 
zijn en gelovig. Op deze zondag zal hij de preek verzorgen.  
Met de leerlingen van het Willem van Oranje College zal hij in debat gaan onder 
leiding van hun godsdienstleraar ds. Wim van der Aa. Er is na de dienst om 11.30 

uur een College Tour met Kees Smit, directeur van het WvO College. Zie verder 
de site www.pgwaalwijk.nl 
 
Themamiddag over Mattheüs Passion  
De bijeenkomst vindt plaats op zondag 28 februari in Atelier Winterdijk 30b, 
Winterdijk 30b, 5141 KE Waalwijk, begint om 15.00 uur en eindigt rond 17.15 
uur. Ds. Bert van de Linden gaat in gesprek over thema's uit dit magistrale werk 
van J.S. Bach. De kosten bedragen € 10,00 per persoon. Het Filosofisch Café 
Waalwijk wordt georganiseerd door Paideia Centrum voor Kunst & Cultuur in 
samenwerking met Atelierwinterdijk 30b. 
 
Visitatie 
Op maandagavond 29 februari 2016 zal er visitatie in onze gemeente 
plaatsvinden. Twee visitatoren zullen die middag en avond onze gemeente 
bezoeken. Ze zullen gesprekken hebben met de predikanten, kerkenraad en 
met afgevaardigden van de diverse geledingen die in onze kerk actief zijn. 
Daarnaast is er ook een moment waarop u als gemeente de gelegenheid krijgt 
om met de visitatoren te spreken indien u dat wenst. U bent dan welkom om 
19.00 uur in het gebouw De Haven. 
 
 

WILT U REAGEREN OP DEZE DIENST? 
 

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

Contactpersonen: 
 erediensten@kerkinwaalwijk.nl 
Gijs Maas 
 0416-785421 
 maasgijs@hotmail.com 

 
Nieuw in de Kerk aan de Haven en/of de Ambrosiuskerk? 
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 
of erediensten@kerkinwaalwijk.nl 
 
De Nieuwsbrief op internet: www.pgwaalwijk.nl 

http://www.pgwaalwijk.nl/
mailto:voorzitter.ambrosiuskerk@pgwaalwijk.nl
http://www.pgwaalwijk.nl/

