Blijf op de hoogte en leef mee

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief nr. 35 Martini Wijkgemeente Pinksteren 2022
Pinksteren 2022! In deze nieuwsbrief informatie over de kerkdiensten en andere activiteiten
rond Pinksteren

PINKSTEREN!
Aanstaande zondag vieren wij het Pinksterfeest. De Geest van
God is gaan waaien over deze wereld, vol energie en leven.
Wat als een klein stroompje begon werd een brede rivier. Deze
zondag gaan we dat vieren en bezingen: God niet alleen boven
ons en bij ons, maar zelfs in ons en tussen ons. Welkom!
"Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!"
Lied 695:5

Rooster Kerkdiensten
(zie voor het actuele en volledige rooster de website)
05 juni
12 juni
19 juni

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

ds. Leneke Marchand
ds. Leneke Marchand
ds. Giel Schormans
ds. Leneke Marchand

26 juni
03 juli

10.00 uur
10.00 uur
17.00 uur.
10.00 uur

ds. Leneke Marchand
ds. Giel Schormans
ds. Leneke Marchand
ds. Leneke Marchand

10 juli

Pinksteren m.m.v. Marianne Cantorij
Viering Heilig Avondmaal
Muzikale Vesper m.m.v.
het Sweelinck Ensemble
Doopdienst en overstap groep 8
Lichtvoetige (gezins)dienst

BIJ DE DIENSTEN
Doop en belijdenis op zondag 26 juni
Machteld van de Rijke wil graag in ons midden belijdenis van
het geloof afleggen en gedoopt worden. Dit zal gebeuren in de
dienst van zondag 26 juni. Prachtig dat we er getuige van
mogen zijn hoe Machteld door de doop wordt opgenomen in
Gods gezin en lid wordt van Christus’ lichaam!
In dezelfde dienst nemen drie kinderen afscheid van de kinderdienst omdat ze op het punt staan
naar de brugklas te gaan. Ze maken de overstap naar tienerdienst en catechese.

Kliederkerk 19 juni (samen met De
Open Hof)
Vooral gericht op jonge kinderen, tot
een jaar of 7, en hun ouders. Ook
zeer geschikt als je wat minder
bekend bent met kerk en christelijk
geloof, maar je kind daar wel wat over
wil mee geven.
Aanmelden bij
Floriaan: huson1@zonnet.nl
Meer info: ds. Leneke Marchand.

Muzikale Vesper 19 juni 19.00 uur
Zondagavond 19 juni klinkt er in de avonddienst weer prachtige muziek in de Oude Kerk. Dit
keer worden kerkliederen van diverse componisteen uit Letland en Scandinavië ten gehore
gebracht door het ons inmiddels bekende Sweelinck Ensemble. Naast muziek van Pärt zullen zij
enkele psalmcomposities zingen van Kreek en een zegenbede van Nystedt. Van alle teksten
zullen vertalingen beschikbaar zijn. Muziek verbindt en is in staat grenzen te overbruggen.
Neem daarom vooral een gast mee. Voorganger is ds. Leneke Marchand. Voor meer info: zie
de website

In Juni: 3 leerhuisavonden over de Heilige Geest
In drie avonden lezen we hoofdstuk 12 uit‘Christelijke
dogmatiek, een inleiding'. Deze helder geschreven dogmatiek,
bedoeld voor theologisch studenten en andere
geïnteresseerden, geeft in 35 pagina’s een mooi overzicht
over het spreken over de Geest in de Bijbel en de
theologiegeschiedenis.
Thema’s die aan de orde komen zijn: ‘het werk van de Geest’,
‘is de Geest een persoon?’, ‘is de Geest een ander dan
Jezus?’, Geestesgaven, de vruchten van de Geest en de
invloed van de Geest op de (Europese) cultuur.
Deelnemers lezen de tekst thuis. Tijdens de avond wordt die uitgelegd en toegelicht. Opgave
voor 10 juni bij ds. Giel Schormans, (klik op deze link)
Data:
Woensdagavond 15, 22 en 29 juni van 20.00-21.30 uur in de Voorhof.
Donderdagmorgen 16, 23 en 30 juni van 10.00-11.30 uur in de Voorhof.
Leiding: ds. Giel Schormans

ACTIVITEITEN
Nacht van gebed 17 juni
Dit keer hebben we een bijzondere gast tijdens deze jaarlijkse nacht van gebed voor de
vervolgde kerk: Javed Masih uit Pakistan. Hij volgt bij de Martinusparochie een opleiding tot
diaken. Hij moest uit Pakistan vluchten vanwege zijn geloof in Jezus Christus. Hij zal daarover
van 20:00-20:30 uur iets vertellen. Echt een aanrader!
Daarna kijken we naar filmpjes over diverse landen en bidden vervolgens in groepjes in stilte of
hardop voor de vervolgde kerk. Vervolgde christenen vragen ons voortdurend: bid voor ons!
Doet u mee? We gebruiken deze avond het materiaal dat stichting Open Doors aanreikt.
De avond begint om 20.00 uur en eindigt rond middernacht. Het is natuurlijk mogelijk een deel
van de avond bij te wonen.

Uitnodiging zomerfeest 3 juli
Op zondag 3 juli van 16:00 tot 19:30 uur
bij de Oude Kerk: zomerfeest met allerlei
gezellige activiteiten, een swingende
gezinsdienst met als thema 'Hemels feest'
en als afsluiter een bruisende
barbecue/buitenmaaltijd.
Dit wil je niet missen! Geef je op via de
flip-over in de Voorhof of meld
je binnenkort aan via de uitnodiging in de
kerk-app.

Laatste kans... projectkoorzangers gezocht voor 'Hemels Feest'!
Hou je van zomerse swingende muziek en zing je graag mee met een vrolijk koor? Dit is je
kans! Tijdens de gezinsdienst op 3 juli worden swingende liederen gezongen, o.a. uit Taizé, het
nieuwe liedboek, een paar Afrikaanse liederen en een onvervalste gospelsong.
Instuderen o.l.v. Jeroen Bosman: op 12 en 19 juni, vanaf 20.00 uur in De Voorhof.

Woensdag 8 juni Ontmoetingslunch voor 75-plussers, bij partycntrum Hijdra.
Vanaf 11.00 uur bent u welkom en is er koffie en thee. Rond 12.00 uur wordt u een drankje
aangeboden en zal onze wijkpredikant, ds. Leneke Marchand, een bijdrage aan deze
bijeenkomst leveren. Daarna volgt de lunch. We sluiten de bijeenkomst rond 14.00 uur af. U
kunt zich tot uiterlijk deze week nog aanmelden bij: Mieke Plugge, tel. 06-15298074, Gerda van
der Hoeven, e-mail: gerdavdhoeven@hotmail.com, Willemine de Villeneuve, tel. 06
20979652. Als u vervoer nodig hebt, dan zorgen wij daar graag voor. Geeft u dat dan ook even
aan ons door?
6-13 augustus – Vakantie Hydepark Doorn
Er zijn nog enkele kamers beschikbaar voor de vakantie van 6-13 augustus in Hydepark Doorn.
De vakanties zijn bedoeld voor senioren met of zonder lichte zorgbehoefte en mantelzorgers. U
kunt zich nog aanmelden bij Atte Roskam (06-11923478).
Oko: Oude Kerk Open op zaterdag
Op de zaterdagen van 28 mei t/m 10 september zal de kerk 's middags open zijn. Een deel van
de middag zal het orgel worden bespeeld. Er hebben zich 4 nieuwe medewerkers aangemeld,
maar er zijn er ook gestopt. Meedoen met deze leuke activiteit? Informatie bij Cor Hoek,
chhoek@ziggo.nl tel. 070-4151115.

NIEUWS UIT DE WIJKKERKENRAAD
Een nieuwe scriba van de kerkenraad!
Jeanette Verwoerd wordt de nieuwe scriba van de kerkenraad. Zij is pastoraal ouderling en
heeft aangegeven de komende twee jaar het scribaat op zich te willen nemen. In die twee jaar
kan dan in alle rust worden uitgekeken naar een opvolger. Jeanette blijft (beperkt) pastoraat in
haar 'eigen wijk' verrichten. We zijn blij en dankbaar dat Jeanette deze taak op zich wil nemen
en wensen haar Gods zegen daarin. Omdat Jeanette al bevestigd is, zal ze per direct beginnen.
Zij is te bereiken via dit bekende emailadres.

NIEUWS UIT DE ALGEMENE KERKENRAAD
Jaarverslagen 2021 Protestantse Gemeente Voorburg
Zowel het jaarverslag van de Diaconie als dat van de Protestantse Gemeente Voorburg zelf zijn
in de Voorhof ter inzage beschikbaar. Bij het kerkelijk bureau kan ook een (digitaal) exemplaar
worden opgevraagd.
Bij eventuele vragen kunt u zich tot de penningmeesters wenden:
Diaconie PGV: Jan Hendriks
Kerkrentmeesters PGV: Teunis -Jan van Varik
Eventuele opmerkingen graag voor 15 juni a.s.
Besluit VACATUREVERVULLING wijkgemeente De Open Hof
Zoals bekend is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan het financieel gezonder maken van de
Protestantse Gemeente Voorburg. Hoewel die inspanningen gelukkig vruchten afwerpen, blijft
de financiële situatie een punt van aandacht.
Toch heeft de Algemene Kerkenraad, op voordracht van de kerkenraad van De Open Hof
besloten juist in deze tijd niet bij voorbaat te bezuinigen op de inzet van predikanten bij de Open
Hof. We vinden het juist in deze tijd van krimp belangrijk een deel van ons vermogen te
investeren in de verkondiging van het evangelie, pastoraat, kerkdiensten en missionaire
activiteiten.
De Algemene Kerkenraad heeft de kerkenraad van De Open Hof gevraagd te inventariseren
wat aan predikantsformatie nodig is en desgevraagd een aanvraag in te dienen tot maximaal
1,5 FTE (de huidige formatiebezetting). Een stap die we in geloof willen nemen en met
vertrouwen op de inzet en financiële bijdragen van de gemeenteleden.
Hoe de formatieplaats(en) precies zullen worden ingevuld is nog onderwerp van gesprek binnen
de wijkkerkenraad. Voor vragen over bovenstaande mededeling kunt u terecht bij de voorzitter
van de Algemene Kerkenraad, Bram van Mannekes, tel. 06-43 02 73 38.

NIEUWS UIT DE OPEN HOF
ds. Arlette Brabander-Schuytvlot uit Wassenaar is in de Open Hofgemeente per 1 juni
aangesteld als ambulant (tijdelijk) predikant voor 16 uur per week. Daarnaast zal ds. Carel van
der Meij pastorale bijstand verlenen. Ds. Giel Schormans zal als consulent in De Open Hof de
kerkenraad adviseren en de beroepingscommissie begeleiden. Ds. Leneke Marchand neemt in
de vacante periode een aantal vrijgevallen bovenwijkse taken waar.
Voor meer informatie hierover, zie de Open Hof nieuwsbrief: deze vindt u hier

Tenslotte
De Amerikaanse theoloog Frederick Dale Bruner noemt in een
van zijn bijbelcommentaren de Heilige Geest de meest
verlegen persoon van de goddelijke Drie-eenheid: "Het is niet
de verlegenheid (die we vaak ervaren) van op onszelf gericht
zijn, maar de verlegenheid van op anderen gericht zijn. Het is,
kortom, de verlegenheid van de liefde. De Geest richt de
aandacht niet op zichzelf, maar voortdurend op de Zoon."
Mooie observatie: de Geest heeft een introvert karakter. Hij is er, maar onzichtbaar, Hij is niet te
grijpen. Hij richt niet de aandacht op zichzelf maar op de Christus en zijn werk en juist zo is Hij
een kracht die levens vernieuwt en bekrachtigt.
Lof Vader, Zoon en Heilige Geest,
Hem die voor alle tijden
ons heeft geroepen tot zijn feest,
die zeer ons zal verblijden.
Ja, ons verlangen wordt vervuld
en onze menselijkheid onthuld,
zij is in God voleindigd.
(Lied 966:5 Nieuwe Liedboek )
Een geïnspireerd Pinksterfeest gewenst!
Namens de kerkenraad,
Ds. Leneke Marchand
Ds. Giel Schormans
Dirma Redelijkheid (voorzitter).

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.

