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NIEUWSBRIEF  
 

ZONDAG 22-11-2015 
 

KERK AAN DE HAVEN 
 

 

 

 
Voorganger : Ds. Bert van der Linden 
Organist : Nico Olie 
Pianist : Jasper van Oerle 
Soliste : Esther Brouwer de Koning 
 

Naam en kleur van de zondag 
 

Deze zondag is de laatste zondag van het kerkelijke jaar. Op deze zondag van de 
Voleinding gedenken we de vijfentwintig overledenen van het afgelopen jaar.  
De kleur van Pasen hangt af van de liturgische tafel: wit. 
 

Het thema van de dienst 
 

In deze gedachtenisdienst steken we een lichtje aan voor onze overledenen, 
dierbaren die we missen. Voor de eerste keer zullen er ook blaadjes met de namen 
van de overledenen erop door de kinderen aan het gedachtenispaneel worden 
opgehangen. We hopen dat zij die verdriet hebben troost kunnen putten uit de 
liederen, de gebeden en de verkondiging.  
Het thema van de dienst is ‘Troost’. Waar dat op neerkomt is, dat je iemand omhult 
met mededogen, iemand figuurlijk draagt, verdriet erkent en aandacht hebt voor 
iemand. Je aanwezigheid, je arm, je woorden kunnen bijdragen aan een 
helingsproces van iemand die verdriet heeft.  
God troost! In het toekomst visioen van de Openbaring wist hij tranen uit huilende 
ogen weg. 
 

De preek gaat over:  
1. God tussen haakjes  2. Een klein verhaal  3. Troost  
4. Engelervaring  5. De stem  6. Het leven gaat door 
 

LITURGIE 
 

In de kerk ligt een kant en klaar liturgieboekje voor u klaar. 
 

Collecten: 
1. Diaconie  
2. College van Kerkrentmeesters 
3. Begraafplaats 
 

 
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 24-11 20.00 V&T: Verstaat gij wat gij leest., ‘t Anker 

wo 25-11 20.00 V&T: Kansen voor de kerk; Hervormd Jeugdcentrum 
Sprang-Capelle 

zo 29-11 10.00 Eerste Advent met ds. Bert van der Linden, m.m.v. ‘De 
Verenigde Zangers’ 

Boekentafel aanwezig, voor en na de dienst 

  17.00 Eerste Adventsvesper in De Brug, Sprang-Capelle 
 

VARIA 

 

Gedachtenispaneel 
 

Bij de wijkkerkenraad leefde de wens om de namen van de dopelingen en van de 
overledenen per kerkelijk jaar te vermelden op gedenkpanelen in het koor van de 
kerk. Vorig jaar is Corine Schaap – Kroezen, diaken en niet in de laatste plaats 
beeldend kunstenaar, gevraagd om een ontwerp te maken. Zij is met deze opdracht 
aan de slag gegaan. In deze gedachtenisdienst zal er één van de twee bij elkaar 
passende gedenkpanelen gepresenteerd worden aan de gemeente en zal er uitleg 
worden gegeven over de betekenis van de voorstelling.  
Het paneel voor de dopelingen komt op 6 december aan bod. 
 

Oud papier 
 

Op zaterdag 7 november is 3220 kg opgehaald met als opbrengst € 144,90. 
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Eerste Adventsvesper 
 

De Raad van Kerken Waalwijk organiseert weer oecumenische adventsvespers. 
Zondag 29 november start de eerste adventsvesper in de kerk De Brug, Heistraat 4 
te Sprang-Capelle en wel om 17.00 uur. 
Algemeen thema is: Geen plaats! 
Deze eerste vesper staan we onder andere stil bij de vreemdeling Abraham, die een 
plekje probeert te krijgen om zijn vrouw Sara te begraven. 
Voorgangers zijn Ton Meijers en Jan de Gruijter. 
 Lees meer op www.pgwaalwijk.nl/adventsvespers2015. 
 

Lezing Kansen voor de kerk 
 

Op 11 november hield ds. Otto Grevink een lezing over de toekomst van de kerk 
met de blik naar binnen. Over het verlies aan betekenis en de kans om weer aan 
betekenis te winnen. Op 25 november richt hij in een lezing de blik naar buiten. Hoe 
komen we uit de kramp van krimp? Waar liggen de kansen? Deze lezing wordt voor 
de hele PGML georganiseerd in het Hervormd Jeugdcentrum, Kerkstraat 28, 
Sprang. Lees meer op www.pgwaalwijk.nl/kansenvoordekerk2015 
 

Wake voor Parijs 
 

De Raad van Kerken hield vanwege de aanslagen in Parijs een wake voor de 
slachtoffers van terreur afgelopen woensdag. In de Antoniuskerk waren 50 mensen 
uit diverse kerken aanwezig. Een van de gebeden staat in de aankondiging van de 
wake: www.pgwaalwijk.nl/wake-voor-parijs-pray-for-paris 
 

Anders op vakantie 
 

De stilte in Ierland is bijzonder. Hij ligt niet als een zware deken over je heen. Je 
wordt er niet klein van. De stilte in Ierland is vriendelijk en uitnodigend. ‘Kom maar 
kijken’, lijkt hij te zeggen. ‘Ben maar hier. Zet al je zintuigen open en voel je 
verbonden’. Lees meer op: www.pgwaalwijk.nl/andersopvakantie/ 
 

Boekentafel  
 

Op de eerste adventszondag 29 november aanstaande, is de boekentafel voor en 
na de dienst aanwezig. 
Centraal staat lectuur rond advent en kerst voor jong en oud. Op de beeldschermen 
in de kerk worden alvast enkele afbeeldingen getoond. 
Op zoek naar een passend cadeau(tje) in de decembermaand? 
Het Liedboek, een dagboek, een inspiratieboekje met dagopeningen, 
gedichtenbundels, gebedenboekjes of de PKN adventskalender, etc., het ligt op de 
tafel.  

Kijkt u eens rond bij en op de boekentafel. 
Ook de normale sortering is steeds actueel, bij de tijd en de moeite waard! 
Graag willen wij u van dienst zijn bij het maken van een keuze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
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