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Aanvullende coronamaatregelen
Zoals bekend heeft de overheid dinsdag extra maatregelen
aangekondigd wegens oplopende besmettingen en opnames
in ziekenhuizen.
Inmiddels is de PKN ook met adviezen t.a.v. de kerken
gekomen, waar we ons ook nu weer, net als eerder, naar zullen richten.
Daarom hanteren we vanaf a.s. zondag toch weer de volgende richtlijnen:
We vragen u om u aan de basisregels te houden: thuisblijven en testen bij klachten, handen
wassen, zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand houden.
We verzoeken u mondkapjes te gebruiken bij het in- en uitlopen van de kerk; er zijn
mondkapjes beschikbaar in de kerk.
Aanmelden voor de diensten is niet nodig. U bent welkom.
We vragen u bij het kiezen van uw zitplaats indien mogelijk niet een maar twee stoelen
afstand te houden van andere kerkgangers. Als de stoelen in het koor worden gebruikt moet
dat geen probleem zijn. We willen u vriendelijk vragen daar ook plaats te nemen.
Bij het vak voor de Marianne-bank geldt hoe dan ook de 1,5 meter afstand. We vragen u die
in acht te nemen.
Komende zondag is er geen koffiedrinken na de dienst. We hebben meer tijd nodig om te
kijken of en hoe we het koffiedrinken binnen op een verantwoorde manier doorgang kunnen
laten vinden. We wachten ook even de persconferentie van volgende week vrijdag af.
Het kringwerk en door de weekse activiteiten gaan door, ook daar proberen we zoveel
mogelijk de 1,5 meter te waarborgen.

Berichten van de diaconie
Dag van de Mantelzorg
Komende zondag, 7 november, is er weer aandacht voor de Dag
van de Mantelzorg (10 nov.). Evenals vorig jaar gaat onze actie
met rozen niet door. Wel is een mooie ansichtkaart beschikbaar om
te bezorgen bij iemand die u kent als mantelzorger. Voor zo’n 50 bij
ons bekende mantelzorgers ligt er al een geadresseerde kaart klaar.
Wilt u helpen bij de bezorging hiervan bij u in de buurt? Als u zelf
een kaart wilt brengen bij een mantelzorger dan zijn daarvoor ook nog niet geadresseerde
kaarten beschikbaar. Een van de diakenen is zondag in ieder geval aanwezig om er voor te
zorgen dat er geen dubbele kaarten worden bezorgd.
Voedselbank
Zondag 14 november kunt u weer artikelen meenemen voor
de inzameling voor de Voedselbank. Als u financieel wilt
bijdragen, dan kan dat op rek.NL 03 ABNA 0613 5832 21 t.n.v.
Stichting Voedselbank Leidschendam-Voorburg. In het kader
van dankdag voor gewas en arbeid staat op deze zondag
weer de inmiddels bekende fruitmand in de kerk met daarin
ook een aantal tegoedbonnen voor vervolginkopen. De mand is bestemd voor Huize Vliet en
Burgh. Hier wordt door het Leger des Heils aan kinderen en jonge moeders een tijdelijk thuis,
opvang en begeleiding geboden, vanwege bijzondere omstandigheden waarin zij terecht zijn
gekomen.
Postzegels, ansicht- en geboortekaarten
Wist u dat er in de kerk een bak staat waarin we postzegels
en ansichtkaarten sparen (ansichtkaarten zijn ‘enkele’ kaarten
met aan de ene kant een afbeelding en aan de achterzijde
ruimte voor adres en postzegels)? Dat doen we voor het
zendingswerk van o.a. Kerk in Actie. Nadat de postzegels en
kaarten gesorteerd zijn door vrijwilligers worden ze
verhandeld via verkoopadressen in Nederland en nationale en
internationale beurzen, waar ze worden verkocht aan o.a. verzamelaars. In 2020 was de
opbrengst van deze verkoop
€ 18.691,= !! Spaart u ook weer mee??

Cantatedienst vanavond
zondag 7 november 19.00
uur
Het Marianne Vocaal Ensemble stapt in
de rijke cantatetraditie, samen met
celliste Ania Katynska en enkele
instrumentalisten van Barokconsort
Musica Aeterna.
Onder leiding van dirigent Hans Houtman
worden uitgevoerd: Buxtehude’s Der
Herr ist mit mir en het Wahrlich, wahrlich
ich sage euch van Rosenmüller.
Ingetogen, maar tegelijk stralende oude
muziek in de fijne akoestiek van de Oude
Kerk.
De muziek wordt ingebed in een
eenvoudige liturgie. Ze spreekt heel
direct tot het hart. Houtman: “Ik wens de
mensen toe dat zo’n cantate hen optilt boven hun dagelijkse beslommeringen”.
Is er een betere opmaat naar de werkweek denkbaar?
Van harte welkom.

Bedankt
Zondag 12 september nam ik afscheid als koster in de ochtenddienst, samen voorbereid met
dominee Giel Schormans, een toespraak door Maurits Assink namens het College van
Kerkrentmeesters, een hoogte punt met de kinderen en Femke, een Lied van Gelske. en een
reis zegen! door de dominee.
Buiten bij het koffie drinken werd ik uitgezwaaid, door corona nog een halve gemeente, daarom
was er woensdag 15 september nog een uitzwaai moment ook voor externe relaties. Meer dan
ik verwacht had, was het druk, met veel wensen, kaarten, boeken, cd’s, cadeaubonnen, wijn,
genoeg om lang op terug te kijken.
Dankzij de goed gevulde enveloppe van het College van Kerkrentmeesters, iedereen die iets als
bijdrage bij de kaart heeft gedaan en de enveloppe van de Open Hof, heb ik een nieuwe fiets
kunnen kopen. Dank voor zoveel mooie woorden en cadeaus.
Met hartelijke groet,
Jos Ploeg

Tenslotte
Jammer dat er opnieuw weer corona maatregelen nodig zijn. We hadden gehoopt dat deze
crisis achter ons lag. Velen van ons zullen een diepe vermoeidheid en weerzin voelen als het
gaat over deze maatregelen. Toch is dit de werkelijkheid die we onder ogen moeten en willen
zien. Laten we bidden voor onze overheid en voor eenheid en vrede in onze samenleving.
Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd uit;
Geloof om veel te geven,
te geven honderd in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.
Lied 841:1,2 (Liedboek)
Een hartelijke groet,
Namens de kerkenraad
Ds. Giel Schormans
Ds. Leneke Marchand
Dirma Redelijkheid, voorzitter
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