Nieuws uit de Martiniwijkgemeente

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief nr 37 wijkgemeente Martini 15 september 2022

In deze nieuwsbrief leest u meer over de start van het nieuwe kerkelijke seizoen, een komende
doopdienst, de uitnodiging van de tieners om met hen aan tafel te gaan, en nog veel meer.
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Startzondag 18 september
Aanstaande zondag is de startzondag met als thema 'Aan tafel'. We lezen Lukas 15:25-32.
We vieren in deze feestelijke dienst ook het Heilig Avondmaal. Welkom in de kring!
We willen u vragen om naar de kerk één mooie bloem mee te nemen waarmee we één groot
bloemstuk zullen maken.
Na de kerkdienst, om 11:30, starten allerlei activiteiten, zoals:
kookworkshop, pubquiz, zingen, een emmauswandeling, preeknabespreking en actieve spellen
voor de kinderen.
Voor de lunch wordt gezorgd.
Het zou leuk zijn als u iets zou willen bakken voor bij de koffie.
Tot zondag!

Doopdienst 25 september
Op zondag 25 september wordt de Heilige
Doop bediend aan vier kinderen. Het zijn
Loisa Allard (dochter van Monique Prins en
Ron Allard), Boris Kimmel (zoon van Michiel
Kimmel en Madeline Redelijkheid), Olivier
da Cruz Lopes (zoon van Annelie van Varik
en Ruben da Cruz Lopes) en Jonah
Redelijkheid (zoon van Sandra de Vries en
Pieter Redelijkheid).
Zij worden in de doop concreet en lijfelijk
verbonden met Jezus, met zijn sterven,
begraven worden en opstaan. Dat geeft
hoop en vertrouwen voor de toekomst, niet
alleen voor deze kinderen en hun ouders,
maar voor iedereen die er getuige van is en
zo aan zijn of haar eigen doop herinnerd
wordt. We zien uit naar een feestelijke
dienst!

Dankwoord
In de dankdienst voor zijn leven hebben we op 2 juli afscheid genomen van onze lieve
(schoon)vader, opa en opa-opa Ap Gijsbers. Dat zoveel mensen in deze dienst aanwezig waren
en de vele gesprekken, kaarten en brieven, waaruit bleek welke rol hij in Voorburg vervuld heeft,
hebben ons met dankbaarheid vervuld en gesteund.
Namens de familie,
Ronald en Els Schippers

Het is gelukt!
Ruim voor de startzondag is de grote zaal in de Voorhof klaar
en heeft er een ware metamorfose plaatsgevonden! Niet
alleen tafels en stoelen, die nu – volgens Arbo voorschrift eenvoudig verplaatsbaar en goed te reinigen zijn, zijn
vernieuwd, maar ook de verder inrichting van de zaal heeft
een geweldige opknapbeurt gehad.
Voor de zomer is er een werkgroepje “Upgrade de Voorhof”
samengesteld, dat enthousiast aan de slag is gegaan.
Er is gebrainstormd, een kleurenplan gemaakt, nieuwe
inrichting uitgezocht en er werd een strakke begroting
opgesteld. De creatieve werkgroepleden hebben de
verfrollers en -kwasten ter hand genomen en o.a. ook nieuwe
tafelkleden gemaakt. Met planten en accessoires is de zaal
inmiddels omgetoverd tot een sfeervolle ruimte. Natuurlijk is
er ook aan de kinderen is gedacht: voor hen zijn er “coole”
zitzakken en kussens aangeschaft.
Van onze vaste huurders hebben we al enthousiaste reacties ontvangen, hopelijk bent ook u blij
verrast met het resultaat.
Dank aan de werkgroep: Melinda Hartevelt, Marjan Adams, Irene Feenstra, Gerda van der
Hoeven, Hannie Keijzer en Mieke Plugge.

Tafelen met tieners
Ook komend seizoen organiseren we weer activiteiten voor
onze tieners, een leuke en in aantal groeiende groep! We
willen daar graag de hele gemeente bij betrekken. Voor de
catechese gaan we dit jaar de Youth Alpha volgen.
We beginnen elke bijeenkomst met een maaltijd. We zouden
het heel leuk vinden als gemeenteleden die avond de maaltijd
verzorgen. Als dank mag u dan met ons mee-eten .
Aanmelden via hscheper@gmail.com / 06-44544573. Er zijn
slechts 10-12 avonden te vergeven dus wees er snel bij.
Daarnaast is er tijdens de startzondag op 18 september een quiz waarin de tieners het gaan
opnemen tegen de ‘niet-tieners’. Een makkie voor ze….., toch?
Kom vooral meedoen als u van een uitdaging houdt.

Activiteiten

Middaggebed
Op woensdag 21 september gaat het middaggebed niet door. Op donderdag 22 en vrijdag 23
september houden we het middaggebed in de stiltehoek, achterin de kerk. Er is op deze dagen
geen uitzending via kerkomroep.nl of kerkdienstgemist.nl i.v.m. het Huygens Festival.

Martina 28 september
Woensdag 28 september is er weer een middag van Martina. Dit keer gaan we naar de
koptische kerk, de Heilige Maria en Papa Kyrillous VI, Burgemeester Sweenslaan 5 in
Leidschendam.
Door middel van een rondleiding door de kerk met haar prachtige iconen en een lezing maken
we kennis met de Koptische kerk en haar rituelen en gebruiken. Daarna is er gelegenheid voor
ontmoeting met een drankje en een broodje falafel.
We worden om 14:00 uur verwacht.
Aanmelden: uiterlijk 21 september a.s. bij Irene Feenstra, tel. 06 10740485, of Marjan Adams,
tel. 06 24612797.
De kerk is niet rijk; daarom vragen we van jullie een bijdrage van € 5,00 ter dekking van de
kosten voor deze middag.
Voor degenen die geen vervoer naar Leidschendam hebben, kan voor vervoer vanaf de Oude
Kerk in Voorburg worden gezorgd (passagiers en chauffeurs verzamelen daar om 13.30 uur).

Regionaal Taizé Avondgebed 9 oktober
Op 9 oktober organiseert Taizé Voorburg het eerste Taizé Avondgebed in nieuwe vorm in de
Koningkerk. Taizé Avondgebeden zijn gebaseerd op de gebedsdiensten zoals die plaatvinden in
het klooster van Taizé in Frankrijk, met meditatieve liederen die in allerlei talen worden
gezongen. De avond bestaat uit een zangrepetitie (17:15), simpele maaltijd (18:15) en het
Avondgebed met liederen uit Taizé (19:30). Onderdelen uiteraard ook los te volgen. Ook als je
nog niet weet of een Taizédienst iets voor jou is, voel je welkom! We kijken ernaar uit om je te
ontmoeten.
Deelname is gratis, er zal een collectebus staan voor een vrijwillige bijdrage.
Aanmelden is wel heel gewenst, zodat we weten hoeveel eten en liturgieën we nodig hebben.
Mail hiervoor naar Carolien Sleven via taizevoorburg@gmail.com . Meer informatie op de flyer in
de kerk of op www.facebook.com/taizevoorburg

Save the date: 12 oktober gemeenteavond
Om alvast te noteren in de agenda:12 oktober gemeenteavond. Over de invulling wordt nog
nagedacht, in ieder geval staan de taakverdeling van predikanten en PGV toekomstbestendig
op de agenda. Fijn als u erbij kan zijn, binnenkort volgt meer informatie.

Save the date: 11 februari 2023 musical Esther
Op zaterdag 11 februari komt De Vliegende Speeldoos naar de Oude Kerk om samen met
maximaal 75 kinderen in 1 dag een musical in te studeren en uit te voeren. De musical is
gebaseerd op het bijbelboek Esther. Het oefenen is zaterdag overdag, de voorstelling begint om
18:30 uur.
Alle (klein)kinderen, vriendjes, buurkinderen etc zijn welkom overdag en de hele gemeente is
welkom voor de voorstelling
Meer praktische informatie volgt tzt.

Bericht uit de kerkenraad
De kerkenraad ontving helaas het bericht dat onze pastoraal ouderling Erna Arons vanwege
persoonlijke omstandigheden besloten heeft om per direct haar ambt neer te leggen. Hoe
jammer ook, we hebben als kerkenraad begrip voor Erna’s besluit. We danken haar hartelijk
voor haar inzet in de kerkenraad. Erna was ouderling in wijk G en Wassenaar en Rijswijk. Bij de
ambtsdragersverkiezingen in november gaan we op zoek naar een nieuwe ouderling voor deze
wijk.

Werkzaamheden ds. Schormans
Zoals u ongetwijfeld weet zal ds. Giel Schormans naast zijn werk in onze gemeente per 1
oktober voor 18 uur in de week gaan werken als predikant voor het beroepingswerk in dienst
van de landelijke kerk. Zijn werkdagen daar worden dinsdag en donderdag overdag, dan is hij
dus niet bereikbaar voor de gemeente. Op maandag, woensdagmiddag en vrijdag zal hij in onze
gemeente werken. Maandag 19 september vergadert de wijkkerkenraad en zal worden
besproken welke taken hij blijft doen, welke wegvallen of door ds. Marchand worden
overgenomen. Als dat helder is en ook de classis akkoord is, hoort u hier meer over. Tot die tijd
verandert er niets in het takenpakket van de predikanten.

Activiteiten winterwerk
Vanwege het bovenstaande komt de nieuwsbrief met informatie over de vormingsactiviteiten in
de winter wat later uit. Voor catechisatie krijgen de jongeren een directe uitnodiging.
Het leerhuis/bijbelkring zal eind september starten. Bij voldoende belangstelling start in oktober
ook een nieuwe ABC-cursus.

Wie wil helpen?

Drukke tijden
De nieuwe inrichting van de grote zaal, maar ook de eerdere herinrichting van de kerk, blijken
inmiddels al behoorlijk bekend, ook buiten onze geloofsgemeenschap.
Voor de komende maanden staat de agenda dan ook al flink vol. Het aantal verhuuraanvragen
voor de kerk (concerten) en de Voorhof (koorrepetities, cursussen, vergaderingen) is op het
moment groot. Dat is natuurlijk heel fijn, zeker na de achterliggende twee Corona jaren waarin
we dergelijke inkomsten moesten missen.
De burgerlijke gemeente, verenigingen van eigenaren, koren en muziekgezelschappen en ook
de Haagse Hogeschool weten de weg naar onze kerk en de Voorhof inmiddels te vinden.
Natuurlijk willen we deze huurders van harte en zoveel mogelijk tegemoet komen,
maar………..dat past niet allemaal in de werkweek van onze koster Melinda.
We zoeken dus helpende handen!
Wie is er in de gelegenheid om af en toe in de ochtend, middag of avond mee te helpen, door
bijvoorbeeld aanwezig te zijn en voor koffie en thee te zorgen tijdens een vergadering, een
lezing, of een concert? Meer informatie bij Melinda Hartevelt en/of Dirma Redelijkheid.

Beamer en camera
We zoeken iemand die de zondagse beamerpresentaties wil maken en controleren in verband
met de verhuizing van 1 teamlid. Tijdbeslag: 1x per maand 1,5 uur en 1x per maand 0,5 uur op
de donderdag en vrijdag.
Ook zijn er nog beameraars en camerabedieners welkom voor de diensten op zondagochtend
(ca 1x per 1,5 maand).
Ben je handig op de computer, en wil je samen met anderen de website van onze Oude Kerk up
to date helpen houden, dan is dat ook zeer welkom, signaleren/aanleveren info voor de site /
aanpassen van de site.
Neem contact op met Els Beimers 06 1567 2233

Ten slotte
‘Er is maar één reden om samen te komen voor een kerkdienst: dat is het geloof dat Jezus leeft
en in ons midden is. Er is maar één reden voor mij om hier te spreken: dat is het geloof dat
Jezus leeft. En dat Jezus leeft, kan alleen Hijzelf bewijzen door de woorden die hier klinken als
daden in ons te laten werken’ (Een goed woord, uit de preken van Gerrit de Kruijf)
Na een lange warme zomer, waarin veel te genieten was, maar tegelijk de maatschappelijke
crises zich op allerlei vlak naar een kookpunt bewogen, beginnen we aan een nieuw kerkelijk
seizoen. In het geloof, dat Jezus Christus in ons midden is en zijn woorden in ons laat werken.
We hopen u of jou te ontmoeten!
Met hartelijke groet,
Namens de kerkenraad
Dirma Redelijkheid
Ds. Giel Schormans
Ds. Leneke Marchand
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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.

