Blijf op de hoogte en leef mee

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief nr. 31 Martini
Wijkgemeente 15 januari 2022
In deze nieuwsbrief, bericht over de nieuwe koster, Actie Kerkbalans, een
huwelijkscursus en veel meer.

Komende diensten
Zondag 16 januari
Zondag 23 januari

ds. Bas Plaisier, Gouda
ds. Giel Schormans, themadienst over ‘Geven’,
start van actie Kerkbalans
19.00 vesper met Taizéliederen (kerkgangers
welkom), m.m.v. de Mariannecantorij
Zondag 30 januari ds. Giel Schormans
Zondag 6 februari
ds. Leneke Marchand
Zondag 13 februari ds. Leneke Marchand en ds. Giel Schormans,
bevestiging ambtsdragers
Zondag 20 februari ds. Giel Schormans
De diensten zijn online te volgen. Vanwege het bijzondere karakter van de Taizédienst is deze
dienst toegankelijk voor wie wil. Voor de andere diensten geldt: we wachten het advies van de
landelijke kerk nog even af. Daarom in principe nog online, maar de deur zit niet op slot! Iedere
week nodigen we een aantal mensen uit die online de dienst niet kunnen meevieren, of die het
moeilijk vinden om alleen online te vieren. Kom wanneer u daar behoefte aan heeft. De kerk is
groot genoeg en de luchtkwaliteit uitstekend. Vanzelfsprekend houden we de 1,5 meter, het
mondkapje bij verplaatsingen en een maximum aantal kerkgangers in acht.

Actie Kerkbalans 2022 gaat medio
januari van start
Een dezer dagen is het weer zover.
Per e-mail of brief vragen we de gemeenteleden deze
maand weer om een toezegging voor hun jaarlijkse
vrijwillige bijdrage.
Zoals u wellicht weet ontvangt de kerk geen subsidie.
De kerk, ook onze Oude Kerk in Voorburg, kan bestaan dankzij de financiële bijdragen van haar
leden.
Daarmee kunnen we de gebouwen betalen, de kosten van gas en elektra, de koffie die
geschonken wordt en bovenal ook onze predikanten, kosters en kerkmusici.
Een uitgebreide toelichting daarop kon u al lezen in het recente Kerstnummer van Proef!,
pagina 4 en 5.
Mogen we ook nu weer op u rekenen?

Een nieuwe koster!
Blij zijn we dat we u mee kunnen delen dat de kostersvacature
in onze Oude Kerk is ingevuld.
De kerkenraad is enorm verheugd dat Melinda Hartevelt,
inderdaad onze scriba, deze functie gaat invullen. Met ingang
van 1 maart a.s. wordt zij onze nieuwe koster. Wij hebben er
alle vertrouwen in dat Melinda, enthousiast als we haar
kennen, de kostersfunctie met elan invulling zal gaan geven.
De komende periode heeft zij voldoende tijd om zich in te
werken.
Ulrick ’t Zand, die na Melinda’s komst zijn officiële kosterstaak
neer zal leggen, zal haar daarbij met raad en daad terzijde staan.
Dat betekent natuurlijk wel dat de kerkenraad op korte termijn op zoek is naar een nieuwe
scriba, maar daarover later meer.

Week van gebed voor eenheid (16 t/m 23
januari)
In de week van gebed voor de eenheid van de Christenen
bidden we dagelijks om 12 uur in een korte gebedsviering die
uitgezonden wordt vanuit een van de kerken in
Leidschendam-Voorburg. Op maandag 17 januari vindt de
viering plaats in en vanuit de Oude Kerk.
Het thema voor de komende gebedsweek luidt ‘Licht in het duister’. Kerken uit het MiddenOosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie,
waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden.
De ster bracht hen bij Jezus Christus.
We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie
en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer
laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het
licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.
Voor de link naar de 12 uur viering van de dag klik HIER
In het middaggebed in de Oude Kerk, waar u fysiek welkom bent, gebruiken we deze week het
gebedsmateriaal van de Week van gebed. Daardoor zijn we verbonden met de gebeden in de
andere deelnemende kerken.

Koffiezoom op 23 januari
Op zondag 23 januari drinken we weer eens digitaal koffie na de
dienst. Om 11.15 uur kunt u of jij aanschuiven in de Zoom door
HIER te klikken. Er is ruimte om uit te wisselen, wat ons bezig
houdt, en wat we mee willen nemen uit de dienst. Vorig jaar
hebben we hier goede ervaringen mee op gedaan. Nog niet
eerder ge-koffie-zoomd? Probeer het eens, eventueel samen
met iemand die u wegwijs kan maken!

Bevestigingsdienst Joas van der Schoot
Proponent Joas van der Schoot heeft verleden jaar in onze
gemeente stage gelopen. Zondag 23 januari om 15.00 uur
wordt hij bevestigd tot predikant en doet hij intrede in de
Hervormde gemeente van Haastrecht. De dienst wordt
uitgezonden via deze livestream
Namens onze gemeente zullen onze predikanten aanwezig
zijn en deelnemen aan de handoplegging. Wilt u Joas en zijn vrouw feliciteren, zijn adres is:
Componistenlaan 129, 2807 HG Gouda
We wensen Joas van harte Gods zegen op zijn werk als predikant.

Marriage Course (online) op 7
donderdagavonden vanaf 3 februari
Voor ieder stel dat wil werken aan en investeren in hun
relatie bieden we vanaf februari de Marriage Course
(Online) aan. Of je nu net twee jaar bij elkaar bent of al
dertig jaar. Tijdens zeven leuke en ontspannen online avonden geef je een positieve impuls aan
je relatie. Aan het begin en eind van de avond zie je de andere deelnemers even via Zoom. Een
van de predikanten van de Oude Kerk leidt de avond kort in. Na een inleidende film over een
thema spreek je met zijn tweeën door. De kosten voor het materiaal van deze cursus zijn 15
euro per paar.
Ben je geïnteresseerd? Meer informatie vind je op de website van Alpha Nederland of via ds.
Leneke Marchand (070-7520363/ hmmarchand@hotmail.com). Ook opgave via genoemd emailadres.
Voel je ook vrij om anderen attent te maken op deze cursus. Een christelijke achtergrond is niet
nodig, ook niet-gemeenteleden kunnen meedoen. Juist de onlineversie van de Marriage Course
maakt instappen heel laagdrempelig.
Data:
Donderdag 3 februari
Donderdag 10 februari
Donderdag 17 februari
Donderdag 10 maart
Donderdag 24 maart
Donderdag 7 april
Donderdag 21 april

Papieren abonnement PROEF!
Met ingang van 2022 werken we voor de papieren editie van
PROEF! met betaalde abonnementen.
Als u de zes papieren edities thuis wilt ontvangen, maakt u
dan het abonnementsgeld (€ 20,- of € 46,- als u niet
woonachtig bent in Leidschendam-Vooburg) over op: NL32
RABO 0373 7311 67 t.n.v. administratie Voorburgs kerkblad,
Voorburg o.v.v. uw registratienummer.
U kunt de PROEF! ook online blijven lezen via de websites van onze beide wijkgemeenten. Ook
in de nieuwsbrief zal voortaan een link komen naar de laatste versie van de PROEF!
Extra informatie bij Fredi Willemsen: kerkelijkbureau@protestantsegemeentevoorburg.nl.

Ontheffing parkeerterrein Oude Kerk
Huygenskwartier
Voor wie met de auto naar de kerk komt:
Let u er op uw jaarontheffing voor het parkeerterrein bij de
kerk weer opnieuw aan te vragen voor 2022!
Dit kan via deze link of via de link op de website van de kerk.

Nieuwsbrieven Open Hof gemeente
De laatste nieuwsbrieven van De Open Hof gemeente kunt
u HIER bekijken

Tenslotte
Wat zullen we er van zeggen? De moed zakt ons wel eens in de schoenen, nu we opnieuw in
een lockdown zitten, de druk op de zorg hoog is en er op allerlei plekken problemen ontstaan,
omdat werknemers thuis in quarantaine zitten. Iedereen heeft daar ook nog zijn of haar
persoonlijke verhaal bij: gevoelens van eenzaamheid en somberheid, overbelasting omdat thuis
van alles gecombineerd moet worden, zorg om je bedrijf, noem maar op. Wat betreft het
gemeente-zijn: ook als gemeente beginnen we tegen onze grenzen op te lopen. We hebben
dringend behoefte aan normalisering van het kerkelijk leven. Gemeenschap rondom het Woord
van God en onderlinge ontmoeting zijn immers de kern van gemeente-zijn. Dat wordt nu al twee
jaar ernstig beperkt. Als predikanten merken we dat het gemeenteleven en het geloofsleven
daar aan slijt. De een verlangt naar de gewone wekelijkse kerkgang, de ander is het contact
inmiddels kwijt geraakt. Wij zelf slijten er ook aan. We zijn vooral bezig de schade te beperken.
Gemeente-opbouw is vrijwel onmogelijk. Digitale diensten (eigenlijk een contradictio in terminis)
zouden een tijdelijk noodmiddel moeten zijn, maar zijn inmiddels voor velen van ons staande
praktijk geworden. De voortdurende 1,5 meter afstandsregel raakt de gezamenlijke kerkgang
hard. Als kerkenraad zijn we nu al twee jaar bezig te balanceren tussen het algemene
maatschappelijke belang en de geestelijke zorg voor de gemeente. Het gezamenlijk, publiekelijk
en openbaar je geloof kunnen belijden is niet alleen een grondrecht, maar ook een geestelijke
basisbehoefte en een bijbelse opdracht. De coronacrisis is endemisch geworden. Iedereen die
dat wil kan gevaccineerd en geboosterd zijn. Het is daarom duidelijk dat we ook als kerken
dringend behoefte hebben aan perspectief en aan een langetermijnvisie. We wachten af wat het
advies van de landelijke kerk de komende week zal brengen, in de kerkenraad zullen we in
ieder geval het gesprek hierover voeren.
Tegelijkertijd leven we in de tijd van de Epifanie. God is in deze wereld aan het licht gekomen in
zijn Zoon Jezus Christus. Zo wil Hij ook aan het licht komen in ons midden en in onze levens.
Het bijzondere is: dat doet Hij niet in onze kracht, maar in onze zwakte. In onze beperkingen,
het niet-weten-hoe-het-verder-moet, ons verlangen naar heelheid en onze roep om hulp wil Hij
zichtbaar en tastbaar worden.
De Nederlandse band The Bowery bezingt dat mooi in hun lied We will dance. ‘We zullen
dansen in het oog van de storm.’
Someday hurricanes will blow
It seems the world no longer spins
But the storms that come, will go
One day we will dance again
Ds. Leneke Marchand
Ds. Giel Schormans
Dirma Redelijkheid- Gerritse
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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.

