Blijf op de hoogte en leef mee

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief nr. 29 Martini
Wijkgemeente 19 november 2021
Met nieuws over de kerkdienst, kostersvacature en meer.

Anderhalve-meter-maatregel weer terug
-met ingang van ZONDAG 28 NOVEMBER weer op uitnodiging naar de kerk-

Zoals bekend heeft de overheid vorige week opnieuw extra
maatregelen aangekondigd. Daarmee is o.a. de landelijke 1,5 metermaatregel weer terug. Wat jammer dat dit nu toch weer noodzakelijk
blijkt te zijn. Maar hoe nodig dat is, zien we aan het dagelijks aantal
steeds maar stijgende Coronabesmettingen en ziekenhuisopnames.
Natuurlijk is ook de kerkenraad zich zeer bewust van de ernst van de zaak. We volgen, net als
voorheen, dan ook het advies van de landelijke kerk.
Dat betekent dat:
we u vragen zich aan de basisregels te houden: thuisblijven en testen bij klachten en
regelmatig handen wassen.
we de wettelijke 1,5 meter afstand ook in de kerk en Voorhof aan houden.
het mondkapje weer terug is van weggeweest, zowel bij binnenkomst, vertrek en bij
verplaatsing in het kerkgebouw, dit geldt ook voor de Voorhof.
er mondkapjes beschikbaar zijn in de kerk, mocht u vergeten zijn er een mee te nemen.
er twee stoelen vrijgelaten moeten worden tussen kerkgangers/bubbels onderling.
we, gelet op de huidige maatregelen, tot 120 gemeenteleden per zondag kunnen ontvangen
in de dienst.
we na afloop van de dienst de kerk verlaten op aanwijzing van de eredienstcommissie.
er gelukkig nog steeds, maar in beperktere mate, gezongen mag worden.
de ventilatie-capaciteit dankzij het grote volume van onze kerk nog steeds ruim voldoende is.
we daar, ook nu weer, het door de overheid aangereikte rekenmodel voor ventilatie voor
hebben toegepast.
het jeugd- en jongerenwerk, het kringenwerk en het overige gemeentewerk vooralsnog, met
inachtneming van de regelgeving, doorgang kan blijven vinden. Dat kan betekenen dat
sommige kringen gesplitst worden.
Maar het betekent met ingang van zondag 28 november ook:
dat het uitnodigen voor de dienst weer noodzakelijk wordt.
dat de uitnodigingen m.i.v. volgende week (dus nog niet aanstaande zondag) weer
via Kerktijd.nl worden verstuurd.
dat u dus weer extra goed op uw mailbox moet letten.

21 november, zondag voleinding
Zondag herdenken wij onze overleden gemeenteleden. Voor
deze viering zijn hun nabestaanden uitgenodigd aanwezig te
zijn. Het zal dus wat drukker zijn dan gewoonlijk in de dienst.
Toch gelden ook voor deze dienst al de nieuwe beperkende
maatregelen:
Daarom zullen de kinderen bij wijze van uitzondering tijdens de dienst niet in de kerk
aanwezig zijn, maar beginnen en eindigen in de Voorhof. Daar luisteren ze naar hun eigen
verhaal en gaan oefenen voor het kerstspel.
Omdat we rond de 30 gasten verwachten, bestaat er een kans dat we u bij aankomst in de
kerk moeten melden dat het huidige maximum van 120 aanwezigen al bereikt is. We vragen
uw begrip daarvoor. Het bleek niet mogelijk om voor deze zondag het uitnodigingensysteem
alweer te activeren. Vanaf volgende zondag gaat dat wel.
Natuurlijk kunt u de dienst ook thuis, wellicht samen met een gemeentelid, familie of een
vriend, zoals altijd digitaal meebeleven via kerkdienstgemist.nl of kerkomroep.nl. De orde
van dienst staat op de website en in de kerkapp.

Gebedsmoment Protestantse Gemeente
Voorburg toekomstbestendig
Woensdagavond 24 november is er in de Oude Kerk van
19.15-19.45 uur weer een gebedsmoment voor onze
Protestantse Gemeente in Voorburg. Een kort liturgisch
moment van gezamenlijk en persoonlijk gebed. Intensief wordt
er nagedacht over de toekomst van onze PGV. Wat voor kerk
willen we zijn? Hoe zien we de samenwerking tussen beide wijkgemeenten. Hoe komen we tot
een gezonde financiële situatie? Daarbij komen getallen, analyses en scenario’s voorbij. Dat is
noodzakelijk. Maar we zien het ook als een geestelijk proces, waarbij we biddend onze weg
zoeken. Daarom is er elke maand een gebedsbijeenkomst rondom dit traject. Van harte
uitgenodigd!

Kerstengelen
Wilt u een Kerstengel zijn voor een ander of kent u iemand die een
Kerstengel verdient? Meld diegene dan voor 29 november aan door
de gegevens te mailen naar kerstengelmartini@gmail.com.
Voor meer info: zie de Kerstengelen nieuwsbrief

Kostersvacature Oude Kerk
Na het vertrek van onze koster Jos Ploeg zijn we op zoek naar een nieuwe
koster, hieronder de tekst voor de advertentie. En ook voor wie dit leest
geldt: ben je, of ken je iemand die graag onze nieuwe koster zou willen
worden, stuur ook dan je solicitatie naar de voorzitter van het College van
Kerkrentmeesters, Maurits Assink.

De Oude of Martinikerk, eigendom van de Protestantse Gemeente Voorburg, ligt midden in
het historische centrum van Voorburg. Naast de zondagse erediensten, rouw- en trouwdiensten
en andere kerkelijke activiteiten is dit mooie rijksmonument ook beschikbaar voor onder meer
concerten, lezingen en andere vaak culturele activiteiten. In het naast de kerk gelegen gebouw
de Voorhof vinden regelmatig vergaderingen en lezingen plaats, wekelijks wordt er ook door
een aantal koren gebruik gemaakt van het gebouw.
Ben je bekend met, of houd je van het kostersvak en wil je ook dat stapje extra zetten
voor taken die onze monumentale kerk met zich meebrengt?
Ben jij zo’n spin-in-het-web?
Wat ga je doen:
Je draagt er zorg voor dat de Oude Kerk optimaal functioneert, zowel tijdens de zondagse
erediensten en bijeenkomsten van de wijkgemeente als tijdens alle andere activiteiten die
er in en rond de kerk plaatsvinden.
Je beheert de volledige agenda en zorgt ervoor dat de afspraken met betrekking tot verhuur
en overige geagendeerde activiteiten correct en zorgvuldig worden afgehandeld.
Je geeft vorm aan de gastvrijheid die de Oude Kerkgemeente wil uitstralen. Dat kan
betekenen dat in de nabije toekomst ook diaconaal gastvrouw- of gastheerschap een
element van de kostersfunctie kan gaan worden; de kerkelijke gemeente bevindt zich op dit
moment in een diaconaal bezinningsproces.
Wat neem je mee:
Je bent bekend met/hebt respect voor de christelijke kerkelijke tradities en normen en
waarden.
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en je hebt een dienstverlenende
instelling.
Je bent flexibel en koersvast, weet om te gaan met verschillende mensen, verwachtingen en
mogelijkheden, zonder daarbij de hoofdlijnen uit het oog te verliezen.
Je bent bereid in weekenden en op christelijke feestdagen te werken en je bent goed in
staat om dat zowel zelfstandig als in teamverband te doen.
Je hebt basiskennis van EHBO en BHV of bent bereid die te verwerven.
Wat bieden we:
Een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd
De arbeidsvoorwaardenregeling voor medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland
is van toepassing.
Meer informatie over de wijkgemeente kun je vinden op www.oudekerkvoorburg.nl.
Je kunt je sollicitatie voor 30 november 2021 sturen naar de voorzitter van het College van
Kerkrentmeesters Maurits Assink: assink@aantjeszevenberg.nl

Nieuwsbrieven Open Hof gemeente
De laatste nieuwsbrieven van de Open Hof gemeente kun
je HIER bekijken.

Tenslotte
In de kerk is het kerkelijk jaar bijna ten einde en staan we aan het begin van een nieuw kerkelijk
jaar. Temidden van alle deining begint de gemeente van Christus eenvoudig opnieuw met het
gedenken en vieren van Gods grote daden in verleden en toekomst. Daar zit iets
onverstoorbaars in. We leven in een wereld waarin van alles aan de hand is, maar dat is tevens
de wereld waarin een kribbe heeft gestaan en een kruis. En daarom richt ze haar blik niet op de
golven, maar op haar Loods die God haar gaf: Jezus Messias. Hij kwam en komt: 'Want wij
verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid
woont.' (2 Petrus 3:13). Die verwachting geeft moed om de vrede te zoeken voor de stad waarin
we wonen en hoop te houden voor de wereld en al Gods mensenkinderen die haar bewonen.
Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!
Lied 756 (Liedboek)
Een hartelijke groet namens de kerkenraad:
Ds. Giel Schormans
Ds. Leneke Marchand
Dirma Redelijkheid, Voorzitter
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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.

