DE MEELEVENDE GEMEENTE
NIEUWSBRIEF
ZONDAG 28-02-2016
KERK AAN DE HAVEN

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

Voorganger : Prof. dr. Heino Falcke en ds. Bert van der Linden
Organist
: Nico Olie.
Muz. mdw
Muziekdorp

ma 29-02 19.00 Spreekmoment voor gemeenteleden met visitatoren in De Haven
di 01-03 19.00 V&T: 'In gesprek met Jezus', tot 19.45 uur in ‟t Anker
zo 06-03 17.00 Vesper Wereldgebedsdag, kerk De Brug, Heistraat 4 te SprangCapelle

Naam en kleur van de zondag

VARIA

In deze periode van het jaar, de Veertigdagentijd, bereidt de kerk zich voor op het
Paasfeest. Het is vandaag de derde zondag van deze voorbereidingstijd.
Het antependium in de kleur van bezinning, dat is de kleur paars, hangt van de
liturgische tafel.

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.

Thema van de dienst
Gaan geloof en wetenschap samen? Dat vragen leden van de Kerk aan de Haven
en de leerlingen van het Willem van Oranje College zich vaak af. In de kerkdienst
zal niemand minder dan astronoom Heino Falcke van de Radboud Universiteit
Nijmegen de „preek‟ verzorgen over zijn visie. Professor Falcke, Spinozaprijswinnaar
en lid van Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, deed eerder de
opvallende uitspraak: “Wetenschap beantwoordt niet alles.” Het thema: „Tussen de
Sterren. Over de mens, God en het heelal.‟

LITURGIE
Er ligt een liturgieboekje voor u klaar in de kerk.
Collecten:
1. Diaconie / Kerk in Actie “Een lach op het gezicht van kinderen in Nederland”.
2. College van kerkrentmeesters
3. College van kerkrentmeesters
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Foto’s
Deze morgen worden er enkele foto‟s gemaakt voor eventuele publicatie in het
Kompas, op de website en Facebook. Mocht u bezwaar hebben tegen het openbaar
maken van een foto waar u of uw kind op staat, wilt u dat dan kenbaar maken bij de
ouderling eredienst, Gijs Maas.
Koffiedrinken en College Tour
Na de dienst drinken we koffie in de kerk. Iedereen hartelijk uitgenodigd!
Ergens tussen 11.30 uur en 11.45 uur begint College Tour. Kees Smit, directeur van
het Willem van Oranje College, zal als interviewer en presentator optreden.
De leerlingen van het Willem van Oranje College krijgen de gelegenheid hun
brandende vragen over geloof en wetenschap aan prof. Falcke te stellen.
Zie verder de site www.pgwaalwijk.nl
Thema 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.

naar nieuwsbrief.kerk@gmail.com of uw mailadres achter te laten bij een van de
commissieleden achter in de kerk. Wanneer op 1 adres meerdere personen de
nieuwsbrief willen ontvangen is dat uiteraard ook mogelijk. Vermeld dan op het
formulier naar welke mailadressen u de nieuwsbrief gestuurd wilt krijgen.
Vanaf donderdag 3 maart zult u de gezamenlijke digitale nieuwsbrief gaan
ontvangen die deze nieuwsbrief gaat vervangen.

Op de 3e zondag van de veertigdagentijd luisteren de kinderen naar het verhaal
over een vijgenboom. Jezus vertelt zijn toehoorders dat ze dichter bij God moeten
komen, een nieuw begin maken. Dat het nog niet te laat is, laat Jezus zien met het
verhaal van de vijgenboom. God heeft geduld met mensen: Hij kijkt het nog een
tijdje aan, omdat Hij blijft hopen dat de vijgenboom tot bloei komt.

Voor de mensen die geen computer, tablet of smartphone hebben zal er uiteraard
een papieren versie in de kerk aanwezig zijn.

Diaconie / Kerk in Actie
e
De 1 collecte is bestemd voor Kerk in Actie “Een lach op het gezicht van kinderen in
Nederland”. Veel kinderen in Nederland groeien niet veilig op. Ze leven in armoede,
waardoor er thuis veel stress is. In hun jonge leven hebben ze al veel meegemaakt:
honger, huiselijk geweld, eenzaamheid, verwaarlozing. Ook kinderen in Nederlandse
asielzoekerscentra hebben veel te verwerken. Ze hebben vaak traumatische dingen
meegemaakt en missen hun vertrouwde omgeving. De mensen om hen heen zijn
gespannen en verdrietig. Hun leven is vol met onzekerheden. Gelukkig zijn er
mensen die ervoor zorgen dat deze kinderen af en toe even onbezorgd kind kunnen
zijn. Kerk in Actie steunt hun initiatieven.

Voorganger:

Contactpersoon:

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

Gijs Maas
 0416 - 785421
 maasgijs@hotmail.com

Vorming & Toerusting: In gesprek met Jezus
Jezus volgen; hoe doe je dat? Als je wilt leven met Jezus, wat heeft Jezus ons te
zeggen? We gaan op een aantal avonden 'in gesprek met Jezus' door Bijbelteksten
te lezen waarin hij aan het woord is.
Wanneer:
dinsdag 1 maart, van 19.00 tot 19.45 uur
Waar:
‟t Anker, Ambrosiuskerk
Vesper Wereldgebedsdag
Zondag 6 maart houden we een vesper in het kader van Wereldgebedsdag. De
liturgie van de vesper is opgesteld door vrouwen uit Cuba en het thema luidt:
Ontvang MIJ als een kind. Er gloort hoop voor de Cubanen nu er toenadering is van
de kant van de Verenigde Staten. Hopelijk leidt dat tot een verbetering van de
situatie voor veel Cubanen. De liturgie straalt daardoor verwachting uit, zoals een
kind hoopvol de toekomst tegemoet treedt..
Voorgangers zijn: Ton Meijers en Jan de Gruijter
Aanvang van de vesper: 17.00 uur
Plaats: kerk De Brug, Heistraat 4 te Sprang-Capelle
Nieuwsbrief Digitaal
De papieren nieuwsbrief is vanaf vorige week zaterdag digitaal verzonden. Heeft u
deze nog niet digitaal ontvangen? Helpt u dan mee door uw e-mailadres te sturen
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WILT U REAGEREN OP DEZE DIENST?

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

