Blijf op de hoogte en leef mee

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief nr. 18 Martini
Wijkgemeente 15 februari 2021
Deze nieuwsbrief gaat over de veertigdagentijd

‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten,
ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.
Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,
ik was naakt, en jullie kleedden mij.
Ik was ziek en jullie bezochten mij,
ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’ (Mattheüs 25)
Veertigdagen: Ik ben er voor jou
Op woensdag 17 februari begint de veertigdagentijd. Deze tijd
roept ons elk jaar terug naar Jezus Christus, zijn weg van lijden,
dood en opstanding, terug naar de basis van ons leven. Het is een
periode om je af te keren van wat tegen God, je medeschepselen
en jezelf ingaat. Een tijd voor nieuwe toewijding aan de
ander/Ander.
Als Martiniwijkgemeente doen we dat dit jaar, samen met de Open Hof, aan de hand van de
‘werken van barmhartigheid’. In de zondagse diensten en de dagelijkse middaggebeden, in
liturgische bloemschikkingen die in de Oude Kerk te zien zijn. Voor thuis heeft u als het goed is
een veertigdagenkalender ontvangen (niet gekregen en toch belangstelling? Laat het horen aan
Cor Hoek (chhoek@ziggo.nl). Meer inspiratie kunt u nog verwachten in de kerkapp. De collectes
in deze tijd gaan naar bestemmingen, die aan de werken van barmhartigheid verbonden zijn. In
het filmpje onder aan deze brief komt u daar meer over te weten.
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Op 17 februari wordt in het middaggebed door ds. Leneke Marchand aandacht gegeven aan het
begin van de veertigdagentijd.

Hongerdoek
Een bijzonder project in deze tijd is het doorgeef-hongerdoek.
Een vasten- of hongerdoek werd vanaf de middeleeuwen in
rooms-katholieke kerken gedurende de vastentijd tussen
het middenschip en priesterkoor opgehangen doek ter
bedekking van het altaar. De doek wordt veelal versierd met
taferelen uit het lijden van Christus. Vandaag de dag wordt het
vaak gemaakt door derdewereldkunstenaars.
We sluiten hier enigszins bij aan, maar gaan ook onze eigen weg. Onder leiding van Loes
Wiersma-Deijl zullen vijf gemeenteleden de werken van barmhartigheid kleur geven. Ze geven
het doek aan elkaar door en werken thuis. Een bijzondere manier van verbondenheid in een tijd
van afstand houden. Iedere zondag zullen we zien hoe het doek in de afgelopen week gegroeid
is met het betreffende werk van barmhartigheid.

Oecumenische vieringen en activiteiten in de
veertigdagentijd
Ook tijdens deze veertigdagentijd zijn er weer oecumenische
vieringen in de Sint Martinuskerk aan het Oosteinde in Voorburg.
Aanvang 19.00 uur.
Thema: Jezus volgen in Zijn lijden
24 febr: Gethsemane & de gevangenneming
03 maart: De verloochening van Petrus, voor de Raad
10 maart: Voor Pilatus & voor Herodes
17 maart: Voor Pilatus & naar het kruis geleid
24 maart: De kruisiging & het sterven van Jezus
Oecumenische activiteiten in de veertigdagentijd
Aanvang 19.45 uur tot 20.30 uur
Sint Martinuskerk, Oosteinde Voorburg
24 febr: Uitleg hongerdoek door diaken Pier Tolsma
03 en 10 maart: Boekbespreking Alleen liefde heeft toekomst door pastor Van Eijk
17 maart: Het Kruis door ds. Giel Schormans
24 maart: De Pesachmaaltijd door Netty Dondorp

Tussenstand digitale toezeggingen Actie
Kerkbalans
Vandaag, 15 februari, vernamen we van de kerkrentmeesters dat er
samen met de Open Hof wijkgemeente inmiddels digitaal een bedrag
van iets meer dan € 300.000,= is toegezegd. We danken u hartelijk voor
uw bijdragen!
We zijn op de goede weg! Maar toch is er nog een lange weg te gaan
om het tekort op onze jaarlijkse begrotingen te minimaliseren.
Een volgende stap is, hoewel landelijk de Actie Kerkbalans officieel wel
al is beëindigd, dat er telefonisch contact wordt opgenomen met
degenen die tot dusverre nog niet hebben gereageerd op het verzoek voor een toezegging.
U kunt dus nog meedoen aan de actie! Meer informatie kunt u lezen op de website van de
PGV: www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Want door vandaag te geven, en dat is dus óók voor de kerk van morgen, bemoedigen, helpen
en zorgen we voor elkaar. En dat is het kloppende hart van ons kerk-zijn.

Pre Marriage Course (Online) op 5
woensdagavonden vanaf 17 maart
Voor wie gaat trouwen, denkt over trouwen of pas
getrouwd is bieden we vanaf maart de Premarriage
Course (Online) aan. Tijdens vijf leuke en ontspannen
online avonden geef je een positieve impuls aan je relatie. Een van de predikanten leidt de
avonden in. Na een inleidend filmpje over een thema spreek je met zijn tweeën door. Kosten
van de cursus zijn 15 euro per paar.
De stellen in onze gemeente van wie we weten dat ze pas getrouwd zijn, denken over trouwen,
of binnenkort gaan trouwen, hebben een persoonlijke uitnodiging gehad. Kent u of jij een stel
dat geen uitnodiging gehad heeft? Maak hen attent op deze cursus. Een christelijke achtergrond
is niet nodig, ook niet-gemeenteleden kunnen meedoen. Juist de onlineversie van de Pre
Marriage Course maakt instappen heel laagdrempelig. Meer informatie vind je op de website
van de Oude Kerk (link invoegen), of via ds. Leneke Marchand (070-7520363/
hmmarchand@hotmail.com).

OER leeskring op 11, 25 maart en 8 april
We starten een leeskring via ZOOM over OER. OER is een
fascinerende hervertelling van het Bijbelse scheppingsverhaal, gezien
door de ogen van een proton. Geschreven door Corien Oranje,
kinderboekenauteur, Cees Dekker, natuurwetenschapper, en Gijsbert
van den Brink, theoloog. Wie doet mee?
Wanneer: Donderdag 11 maart, 25 maart en 8 april 20.00 via ZOOM.
Leiding: ds. Giel Schormans, Bram van Mannekes
Max. 8 deelnemers
Opgave: bramvm@46gmail.com
‘Ik vind de manier waarop het is beschreven is knap. God als schepper aan de ene kant, aan de
andere kant de proton die getuige is van wat er gebeurt en hierover vertelt. De protonen en
neutronen leveren commentaar op wat ze zien. Het boek lijkt hiermee juist geschikt voor jonge
mensen, het geeft nieuwe woorden aan een oud verhaal. Een verhaal dat verder van ons af is
komen te staan, maar in dit boek merk je: het is nog altijd actueel.’ (Bram van Mannekes in
PROEF)

Koffiemomenten via ZOOM op 21 februari
en 21 maart
Zondag 21 februari en zondag 21 maart is er van 11.30 tot 12.15
uur weer een ZOOM koffiemoment. We gaan in gesprek over de
vragen ‘wat houdt je bezig’ en ‘wat neem je mee uit deze
kerkdienst’. Welkom! De ZOOMlink verschijnt in de kerkapp (en is
ook via mail op te vragen bij ds. Leneke Marchand
hmmarchand@hotmail.com.

Bevestiging, herbevestiging en afscheid
Gisteren, zondag 14 februari, werden Irene Feenstra, Jeannette Verwoerd en Reinout Salverda
tijdens een mooie ochtenddienst bevestigd als pastoraal ouderling. Mieke Plugge en Maurits
Assink werden in diezelfde dienst herbevestigd als diaken en ouderling kerkrentmeester.
Sonja Smit werd bij deze gelegenheid als pastoraal medewerker voorgesteld.
Toepasselijk dat zij juist op deze dag, 14 februari, mochten laten blijken hoezeer zij hun hart
hebben laten spreken in hun liefde voor de kerk en ons gemeenteleven.
Dankbaar en blij zijn we dat er telkens weer gemeenteleden zijn die zich geroepen weten en de
mogelijkheid hebben zich op deze wijze in te zetten.
In dezelfde dienst hebben we afscheid genomen van Bep van Sloten als pastoraal ouderling en
Alewijn Schouten als kerkrentmeester. Beiden hebben zich vele jaren betrokken en met groot
enthousiasme ingezet voor onze gemeente. Een dankwoord was er ook voor Germa Nauta, die
gedurende zeer lange tijd diaconaal medewerker is geweest en in die functie o.a. wekelijks de
bloemengroet verzorgde.
Wat was het fijn geweest wanneer we gisteren in grote getale fysiek aanwezig hadden kunnen
zijn om de (her)bevestigde en aftredende ambts- en taakdragers persoonlijk Gods zegen toe te
wensen. Maar u kunt uw goede wensen natuurlijk altijd ook nog laten blijken door hen een
kaartje of een (app)berichtje te sturen.

Link naar de nieuwsbrief van de Open
Hof gemeente
Hierbij weer twee links naar de laatste nieuwsbrieven
van onze zustergemeente de Open Hof:
Nieuwsbrief 22 januari 2021
Nieuwsbrief 5 februari 2021

Lapjes voor de Paasboom
In de tuin van de Koningkerk staat een paasboom. Nu is hij nog kaal.
Op Stille Zaterdag wordt de boom versierd met 7 sjaals van 8 meter.
De sjaals worden gemaakt van gehaakte of gebreide vierkantjes van
ongeveer 14 bij 14 cm. Kleur en patroon zijn vrij, graag vrolijke
kleuren.
De versierde boom blijft een tijd staan om van te genieten. Daarna
worden de sjaals gewassen en gegeven aan het Leger des Heils.
Doet u mee? Er is nog wol beschikbaar in een tas in de kerk. Graag
inleveren bij ons in de kerk of bij de Koningkerk.
Judy van Engeldorp Gastelaars

Van de predikanten
Wij zijn van 22 t/m 28 februari een week vrij. Neem in voorkomende gevallen contact op met
ouderling Judy van Engeldorp Gastelaars, zij kan u verder helpen ((06) 40 29 89 57)

Tenslotte
‘Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen,
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.’ (Liedboek 536)
Tot slot voor u een filmpje van Kerkinactie, de hulpverlenings- en zendingsorganisatie van de
Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier
Namens de kerkenraad,
Dirma Redelijkheid, ds. Giel Schormans en ds. Leneke Marchand

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com toe aan uw adresboek.

