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Wijkgemeente 28 januari 2022
In deze nieuwsbrief o.a.: Weer naar de kerk; Hoe werkt kerktijd.nl ook alweer? en Kennismaken
met nieuwe en terugkijken met ambstdragers die afscheid nemen.

Weer naar de kerk
We zijn blij dat we weer met een grotere groep naar de kerk
kunnen. De Oude Kerk biedt in de huidige opstelling plaats aan
maximaal 375 mensen. De eerstkomende paar zondagen nodigen
we 100 mensen uit, zodat we weer kunnen wennen aan het
samenzijn met een grotere groep, en ook om te kijken hoe dat
gaat. Daarna hopen we op een veilige en verantwoorde manier te
kunnen verruimen naar 120 kerkgangers dat is conform de
richtlijnen 1/3 van de reguliere capaciteit. Ventilatie is belangrijk,
gelukkig heeft onderzoek vorig jaar uitgewezen dat die uitstekend
is in onze kerk. Zingen vormt daarom ook geen probleem. Verder
blijven we nog 1,5 meter afstand houden en vragen we u niet naar
de kerk te komen met mogelijke symptomen en een mondkapje te dragen bij verplaatsingen. De
kinderen beginnen en eindigen voorlopig in hun eigen ruimte in De Voorhof.
Komende diensten:
Zondag 30 januari: ds. Rob van Essen, Delft
Zondag 6 februari: ds. Giel Schormans
Zondag 13 februari: ds. Leneke Marchand, ds. Giel Schormans, afscheid en bevestiging ambtsdragers
Zondag 20 februari: ds. Giel Schormans, doop Matteo Salverda
Zondag 27 februari: ds. Leneke Marchand

Uitnodiging via Kerktijd: hoe werkt het ook al weer?
Uitnodigingen gaan vanaf deze week weer via het digitale systeem
Kerktijd. Heb je dit nog niet gedaan, geef dan eenmalig aan dat je voor
diensten uitgenodigd wilt worden. Dit kan via de aanmeldknop op de
website van de Oude Kerk of via deze link Vervolgens ontvang je via
mail een uitnodiging voor de zondag waarop je bent uitgenodigd. Die
uitnodiging kun je accepteren of afwijzen. Vragen over het aanmelden?
Bel 06-27338902 (Mieke of Ruurd). Als je je ooit hebt aangemeld, hoef je nu geen actie te
ondernemen. Let wel op: als je je tijdelijk hebt afgemeld, moet je je account daarna weer op
actief zetten om uitnodigingen te ontvangen.
Natuurlijk blijven we de diensten ook streamen voor wie thuis wil meevieren. Ga dan naar
kerkdienstgemist.nl of kerkomroep.nl

Ambtsdragers
We zijn dankbaar dat zeven leden van de Oude Kerk positief hebben gereageerd op de vraag of
zij een ambt op zich willen nemen. (Eventuele bezwaren kunnen tot en met dit weekend
ingediend worden bij de scriba scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com)
Twee van de zittende kerkenraadsleden willen voor vier jaar ‘bij-tekenen’, ook daar mogen we
heel blij mee zijn. In deze nieuwsbrief maakt u kennis met degenen die op 13 februari zullen
bevestigd worden, en kijken de vier ambtsdragers die afscheid nemen van het kerkenraadswerk
terug.

Erna Arons-de Bruijn - Pastoraal ouderling
Ik ben Erna Arons-de Bruijn.
Ik doe al jaren bezoekwerk voor de kerk in de wijk van Els Schippers, in
Voorburg West. Ik ben gevraagd als pastoraal ouderling in dezelfde wijk en
ga de taken van Els als ouderling overnemen.
Graag wil ik me inzetten, samen met oude en nieuwe ambtsdragers, voor
verdere opbouw van de kerk.

Gelske van der Duin - Diaken
Mijn naam is Gelske van der Duin, ik draai al een poosje mee in de
gemeente bij de kinderdienst en ik zing graag, daar kan ik erg van
genieten. Bij de diaconie spreekt de 'zorg voor alles wat kwetsbaar is' me
aan, denk bijvoorbeeld aan zorg voor het milieu en relaties. Daar wil ik
graag over meedenken en in meehelpen!

Bram van Mannekes - Ouderling, voorziter Algemene Kerkenraad
Wij ( Joke en ik) hebben in veel verschillende plaatsen in binnen- en
buitenland gewoond. Vanuit de Oude Kerk in Amsterdam zijn we 5 jaar
geleden overgekomen naar de Martini wijkgemeente in Voorburg. Ik heb
veel vrijwilligers werk gedaan, zowel binnen de kerk als daarbuiten. Als
voorzitter van de AK hoop ik een bijdrage te mogen leveren aan de langere
termijn toekomst van de Protestantse Gemeente Voorburg.

Gerben Noordermeer - Diaken
Mijn naam is Gerben Noordermeer en ik ben 54 jaar oud. Ik heb heel
m’n leven in Voorburg gewoond (afgezien van enkele jaren in het
Midden en Verre Oosten) en was eerst aan de Koningkerk en later aan
de Oude Kerk verbonden. Ik ben getrouwd met Mayla, die
oorspronkelijk uit de Filippijnen komt, en heb drie fantastische kinderen,
een zoon van 16, Christian, een zoon van (bijna) 14, Daniël en een
dochter van 8, Angel. Ik ben werkzaam als financieel controller. Ik heb
heel veel zin om aan de slag te gaan voor de Diaconie.
Ruth Reijnders - Ouderling-kerkrentmeester
Mijn naam is Ruth Reijnders en in het dagelijks leven werkzaam als
kandidaat-notaris. Ruim drie jaar geleden ben ik in Voorburg komen
wonen en lid geworden van de PGV. De Oude Kerk is een dierbare plek
voor me geworden. Sinds vorig jaar heb ik veel over “het gebouw” en
alles wat hiermee samenhangt mogen leren in de gebouwencommissie.
Graag wil ik mij de komende jaren ook voor de gemeente inzetten.
Robbert Vink - Diaken
Ik ben Robbert Vink, getrouwd met Laura Roek en de vader van Anna.
Vier jaar geleden zijn wij in Voorburg komen wonen en zijn we lid
geworden van onze gemeente.
Ik ben werkzaam op de François Vatelschool in Den Haag. Ik geef daar
het vak maatschappijleer.
Als diaken hoop ik een bijdrage te leveren aan het werk van onze
gemeente.

Arie-Jan van 't Zelfde - Pastoraal ouderling
Samen met Trijnke en Maé woon ik aan de rand van Voorbug op de nieuwe
Binckhorst. Vier jaar geleden zijn wij lid geworden van de Oude Kerk. Ik
vind het mooi om de gemeente te gaan dienen als ouderling. In het
dagelijks leven werk ik bij Ministerie van Financiën en houd ik mij bezig met
alles wat speelt rond de Belastingdienst.

Arjan van Mourik - Missionair ouderling
Arjan van Mourik zal voor een 2e termijn worden herbevestigd als missionair
ouderling van onze gemeente.

Thilly Walvoort - Pastoraal ouderling
Thilly Walvoort zal voor een 2e termijn worden herbevestigd als pastoraal
ouderling van onze gemeente.

Maurits Assink - Ouderling-kerkrentmeester
Een paar kenmerken van mijn ambtsperiode als kerkrentmeester zijn:
dynamisch, waardevol, tijdrovend, leerzaam en inspirerend. Dynamisch in
de zin dat kerkrentmeesters geconfronteerd worden met veel verschillende
uitdagingen. Waardevol, omdat ik veel kerkleden van zowel de Martini
wijkgemeente als de Koningkerk goed heb leren kennen. Tijdrovend,
omdat er tamelijk veel overleg wordt gevoerd, soms noodzakelijk, soms
wat veel en lang. Leerzaam en inspirerend, omdat het kerkwerk belangrijk
werk is in een bijzondere, inspirerende omgeving.

Judy van Engeldorp Gastelaars - Pastoraal ouderling
Als je zo lang ambtsdrager bent, wordt de kerk een deel van je leven. Je
hoort bij die gemeenschap, een radertje in het geheel, met je eigen
kwaliteiten. Een heftige periode heb ik meegemaakt, niet leuk, maar ik ben
erbij gebleven, hopende op en biddende om een oplossing, en die is er
gekomen. Dank voor de gemeente. En dank aan God, die er altijd is. Daar
worden wij telkens weer bij bepaald in de kerk.

Melinda Hartevelt-Breugom - Ouderling-scriba
Ik vond het erg fijn dat ik vier jaar als scriba mijn steentje heb mogen
bijdragen aan de gemeente. Ik stop met deze taak omdat ik 1 maart als
koster mag beginnen van onze mooie kerk, daar heb ik enorm veel zin
in. In mijn tijd als scriba heb ik veel geleerd over de kerk, ik mocht met
fijne mensen samenwerken en ik heb veel hartelijke mensen in de
gemeente leren kennen. Vooral de heidagen met de kerkenraad bij Dirma
in de tuin zullen me bijblijven, dit vond ik mooie en bijzondere dagen.

Cor Hoek - Voorzitter Diaconie
Als diaken heb ik twaalf jaar in veel verschillende groepen in en voor de
Protestantse Gemeente Voorburg intensief en met enthousiasme mogen
samenwerken met vele ambtsdragers en vijf wijkpredikanten. Met grote
dankbaarheid voor onze gezamenlijke inzet treed ik uit het ambt.
De diaconie heeft allerlei activiteiten georganiseerd en (financiële) hulp
mogen bieden. De waardering van de gemeenteleden hiervoor zal me bij
blijven. Het meest opmerkelijk vond ik het kunnen voorkomen van een
beslaglegging door een deurwaarder. De diaconale financiën bieden
gelukkig ook voor de toekomst mogelijkheden voor vele hulpvragen.

Afscheid lector
Op zondag 13 februari zal lector Paula Hoek-van Elst voor de laatste
keer de grote bijbel op de ambo openen om daar uit voor te lezen.
We zijn als gemeente gezegend met een veelkleurigheid aan
lectoren, die ieder hun eigenheid meebrengen, zonder de aandacht
op zichzelf te richten. Als Paula las, hoorde je haar achtergrond in
het onderwijs: je merkte - zeker bij verhalende stof- dat ze voor zich zag, wat ze las. En dat ging
je dan met je eigen innerlijk oog óók zien. We danken Paula hartelijk voor al de jaren dat ze de
Schriften in ons midden heeft geopend.

Voortgang Actie Kerkbalans
Afgelopen zondag is er in de dienst op een bijzondere manier aandacht besteed aan de actie
Kerkbalans. Inmiddels hebben de meeste gemeenteleden de brief of e-mail met het verzoek
een toezegging te doen voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage ontvangen.
Er is inmiddels al € 182.000 toegezegd.
Heeft u ook al een toezegging al gedaan?

Orgelconcert
Op zaterdag 12 februari a.s. geeft Jan Droogers een orgelconcert in
onze Oude Kerk.
Het begint om 20.00 uur en de toegang is € 8,-. Na het concert kunt u
napraten onder het genot van een glaasje wijn of fris.
Jan speelt o.a. werken van Bach, Saint Saëns en Herman van Vliet.
Jan start met een eigen bewerking van het lied: In het begin lag de
aarde verloren…
U bent allen van harte welkom.

Muzikale vespers
Vorige week zondag genoten we van een vesper met
prachtige liederen van Taizé, gezongen door de
Marianne Cantorij.
Dit jaar willen we elke maand een vesper met
bijzondere muzikale bijdragen houden.
De volgende keer is dat zondag 20 februari om 19.00
uur. Capella Musica Aeterna o.l.v. Hans Houtman
zingt in deze dienst een mis van Claudio Monteverdi.
Een ieder is van harte welkom.

Gezocht: Maker van de Samen Delen Krant
De werkgroep ZWO (zending, werelddiakonaat en
Ontwikkelingssamenwerking) van de Oude Kerk & De Open Hof
verspreidt twee keer per jaar de Samen Delen Krant. Wij zijn op zoek
naar één of twee mensen die het leuk vinden om die krant te maken
en verder te ontwikkelen. Vind jij het belangrijk om anderen enthousiast te maken voor de
buitenlandse projecten die we als kerk steunen en ben je handig met MSOffice (Publisher wordt
nu gebruikt en is eenvoudig om te leren)? Neem dan contact op met Hester Sanderman (o6-24
79 26 17); ook als je eerst wat meer wilt weten hierover.

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

Op de site van de PGV is het Privacybeleid van de PGV geplaatst
De Privacyverklaring is in 2021 vastgesteld door de Algemene Kerkenraad en is bedoeld om
informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens binnen de Protestantse Gemeente
Voorburg. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van
gegevensverwerking binnen de kerk.
Leden kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt.
De verklaring is op de website van de PGV geplaatst in het hoofdmenu onder het kopje
Privacybeleid.
Met vriendelijke groet,
Dick Smit, scriba AK

Tenslotte
Corona heeft nu ook de pastorie bereikt. Hoestend en snotterend zitten we onze isolatie uit. We
zijn niet de enigen. Je ziel in lijdzaamheid bezitten, dat is zo’n diepe oude uitdrukking, waarvan
je de betekenis nu aan den lijve leert kennen. Al maanden kunnen we niet, wat we zouden
willen. Het komt er dan op aan, te willen, wat je kunt, te zien wat er is, en geduldig te zijn.
Moeilijk is dat. Mij schoot het gedicht van Judith Herzberg te binnen, waarin ze de zo hoog
geprezen wilskracht, moed en vastberadenheid relativeert. Wie of wat is het eigenlijk, die
hyacinten uit hun bol lokt, het hoofd de rust geeft op het kussen, het lichaam aan de pijn geeft
als het moet, vraagt Herzberg zich af. Ja, wie? Het is alsof God in deze tijd opnieuw tot ons
zegt: Ik zal voor jullie strijden, en jullie zullen stil zijn (Exodus 14:14).
Wilskracht. Moed. Vastberadenheid.
Wilskracht. Moed. Vastberadenheid.
Hoe vaak ons voorgehouden, tot in
den treure, tot diepe treurnis voorgehouden
tot angstzweet spijt naar binnen slaat
nagels naar binnen groeien, het ik
dat in ons is doet samenkrimpen
wij onszelf een kat in de zak.
Terwijl rondom ons toch geen
wilskracht, vastberadenheid de
hyacinten uit de bol lokt
het hoofd rust geeft op het kussen
het lichaam aan de pijn geeft
als het moet. Wacht of het overgaat.
Arme oude wilskracht, moed, vastberadenheid
Met hartelijke groet,
Ds. Leneke Marchand
Ds. Giel Schormans
Dirma Redelijkheid- Gerritse (voorzitter kerkenraad)

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.

