KerkKlanken
Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, maart – april 2016

Hij kijkt mij aan
Bange dag,
rumoerige nacht.
Het feest gevierd,
eenzame wacht,
de Heer gevangen.

De zwarte dag
vol duisternis.
Hij lijdt voor mij,
Hij sterft voor mij
die Paaslam is.

Verwarmend vuur,
dit is het uur
van stil verdriet,
die vreemde man:
'Ik ken hem niet!'

Tot driemaal vraagt
Hij mijn belijden.
Hij die mij draagt
neemt mij weer aan.
Ik mag de schapen
weiden.

Jeruzalem,
het wordt weer licht.
De wereld wacht,
Gods eeuwig
vergezicht.
Diny Beijersbergen-Groot

Er kraait een haan,
de morgen wacht,
Hij kijkt me aan,
o kon ik vluchten
in de nacht.

Bij 't water klinkt
een nieuwe verbond
Bij brood en wijn,
het teken vis
herstelt de wond.
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Kerkdiensten en collecten

6 maart

9:30
18:30

Ds. B.M. van den Bosch - Goes
Ds. E.K. Foppen - Gorinchem

1. Kerk en Eredienst
2. Nederlandse Patiëntenvereniging
3. Onderhoud gebouwen

9 maart
Biddag

14.00
19.30

Ds. B.M. van den Bosch
Ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en eredienst
2. Aan de uitgang: Onderhoudsfonds

13 maart

9:30
18:30

Ds. B.M. van den Bosch - Voorbereiding H.A.
Ds P. Veerman - Wilnis

1. HGJB
2. De Wingerd
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

20 maart

9:30
18:30

Ds. B.M. van den Bosch- Bed. Heilig Avondmaal
Ds. B.M. van den Bosch - Dankz. H. Avondmaal

1. Kerk en eredienst
2. St. Woord & Daad
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
De Herberg

Kelken Heilig Avondmaal:
25 maart
19.30
Goede Vrijdag

Ds. B.M. van den Bosch

1. Diaconie
2. Bijstand pastoraat
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

27 maart
1e Paasdag

Ds. B.M. van den Bosch
Prof. dr. J. Hoek - Veenendaal

1. Diaconie
2. Plaatselijk Evangelisatiewerk
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

Paaszangdienst

1. St. ZOA

28 maart

9:30
18:30

9:30

3 april

9:30
18:30

Ds. B.M. van den Bosch
Prop. J.W. Verboom - Zegveld

1. Kerk en Eredienst
2. I.Z.B.
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

10 april

9:30
18:30

Ds. B.M. van den Bosch
Ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. Diaconie
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

17 april

9:30
18:30

Ds. P. Nobel - Monster
Ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. St. De Hoop
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

24 april

9:30
18:30

Ds. B.M. van den Bosch - Doopdienst
Ds. B.M. van den Bosch

1. Diaconie
2. Plaatselijk jeugdwerk
3. Uitgang: G.Z.B.
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Verjaardagskalender
In de maanden maart en april hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te
gedenken.

2 maart
Cor van Dijk
IJssellaan 6
3744 NE Baarn

6 maart
Mevr. G. Pels-Hoogendoorn
Strick van Linschotenstraat 68
3461 EJ Linschoten

8 maart
Dhr. G. van Butselaar
De Ness 4
3461 GC Linschoten

12 maart
Dhr. M. Pels
Strick van Linschotenstraat 68
3461 EJ Linschoten

13 maart
Dhr. W.J. Verweij
Zuid Linschoterzandweg 15
3425 EM Snelrewaard

18 maart
Mw. D.A. Schimmel-Lokhorst
Nieuwe Zandweg 13
3461 AG Linschoten

19 maart
Mevr. J. Ultee - van Lunteren
G. v.d. Valk Boumanstraat 6a
3461 EL Linschoten

29 maart
Dhr. G. Apeldoorn
Meidoornlaan 8
3461 ET Linschoten

29 maart
Dhr. P. Hogendoorn
Acacialaan 7
3461 EM Linschoten

3 april
Mevr. E.J. de Goederen - v.d. Wijngaard
Korte Linschoten OZ 5
3461 CG Linschoten

9 april
Mevr. J. Verboom – de Jong
Veldzichtlaan 50
3461 GW Linschoten
Linschoten

13 april
Mevr. J.M. Vroege - Verweij
Veldzichtlaan 11
3461 GT
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Nieuws van de kerkrentmeesters
Als kerkrentmeesters zijn we dankbaar voor de middelen die de gemeente ons ter beschikking stelt
om het werk in Zijn gemeente mogelijk te maken. Het stemt tot grote dankbaarheid aan God dat de
toezeggingen van de actie Kerkbalans van januari jongstleden € 86.556 zijn en hiermee de begroting
van € 86.650 al vrijwel gehaald is.
In deze KerkKlanken willen we u ook graag informeren over de uitbreiding van de begraafplaats en de
geplande verbouwing van de Wingerd. Op de gemeenteavond van 9 februari 2016 hebben de
kerkrentmeesters hierop uitgebreid toelichting gegeven en vragen beantwoord.
In de zomer van 2014 is het perceel grond aan de Nieuwe Zandweg inclusief bestaand woonhuis
aangekocht en daarmee eigendom geworden van de Hervormde Gemeente Linschoten. Wij waren
vooral geïnteresseerd in dit onroerend goed om het achterste gedeelte van het weiland als uitbreiding
van de begraafplaats in gebruik te nemen. Maar een deelaankoop van het perceel aan de Nieuwe
Zandweg 7 bleek niet mogelijk. Tevens leek er misschien de mogelijkheid te bestaan om op het
voorste gedeelte van het weiland een nieuwe pastorie te mogen bouwen. Voor beide doelen is een
wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het huidige bestemmingsplan laat de mogelijkheid
open de begraafplaats uit te breiden naar de pastorietuin. Maar een gedeelte van het aangekochte
perceel sluit veel mooier aan op de huidige begraafplaats. Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor
een begraafplaats waarop ook in de toekomst vele Linschotenaren begraven kunnen worden. De
begraafplaats is hiermee een maatschappelijke voorziening waarmee we vanuit ons christen-zijn een
dienst betonen aan alle inwoners van het dorp Linschoten.
Door een stedenbouwkundig bureau is in het voorjaar 2015 een plan gemaakt, waarna omwonenden
van de begraafplaats in het najaar 2015 uitleg hebben gekregen over het plan. Deze informatie zorgde
helaas direct voor luide protesten van enkele omwonenden.

Impressie situatieschets Nieuwe Zandweg

Door het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden waren wij gesommeerd om de sloten rondom de
begraafplaats te baggeren vóór 15 maart 2016. Deze sloten, die overigens gezamenlijk eigendom zijn
van de Hervormde Gemeente Linschoten en de Burgerlijke Gemeente Montfoort zijn in november
2015 gebaggerd. Hier is hevig verzet tegen gekomen van de omwonenden inclusief een geding bij de
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bestuursrechter te Utrecht tegen de gemeente Montfoort die handhavend zou moeten optreden. De
rechter heeft echter alle eisen van de omwonenden verworpen. Wij betreuren dat we er niet in zijn
geslaagd om de omwonenden te overtuigen van het belang van uitbreiding van de begraafplaats voor
geheel Linschoten en dat er nog steeds verschil van inzicht hierover is.
Inmiddels is het plan van het stedenbouwkundig bureau ook onderbouwd met onderzoeken naar
archeologie, bodem, geluid en flora en fauna. Het plan kan in het voorjaar van 2016 bij de gemeente
Montfoort ingediend worden als bestemmingsplan wijziging. In dit proces hebben de
kerkrentmeesters veelvuldig contact met de gemeente Montfoort, het Hoogheemraadschap en andere
instanties. Het vormgeven van de plannen voor de uitbreiding van de begraafplaats vraagt veel
wijsheid, energie en tijd.
Tijdens de gemeenteavond bespraken we ook mogelijkheden voor verbouwing van de Wingerd. Op
een eerdere gemeenteavond lieten we zien hoe een aanpassing van de Wingerd er in een ideaalbeeld
uit zou kunnen zien. Dat zou financieel haalbaar kunnen zijn als de plannen aan de Nieuwe Zandweg
zijn uitgevoerd, en het woonhuis daar en ook de huidige pastorie zijn verkocht. Reeds in het
beleidsplan van 2010-2013 en ook in het huidige beleidsplan 2014-2018 staat verwoord dat gezocht
wordt naar adequate vervanging van de pastorie om tot een duurzaam beheer van de kerkelijke
gebouwen te komen.
In de komende periode willen we ons bezinnen op de kosten en mogelijkheden van het ideaalbeeld
van de verbouwing van de Wingerd en als dit te hoog gegrepen lijkt op alternatieven.

Impressie situatieschets De Wingerd
Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden, maar begrijpen het ook als u vragen heeft
over de uitbreiding van de begraafplaats of de Wingerd. Het was goed om op de gemeenteavond met
elkaar de voortgang in het proces te delen, vragen te kunnen beantwoorden en suggesties mee te
krijgen. Als u nog meer vragen of suggesties heeft, neem dan contact op met de kerkrentmeesters.
We bespreken het werk van de kerkrentmeesters ook regelmatig in kerkenraadsvergaderingen om
wederzijds op de hoogte te blijven en elkaar in gebed en verbonden in Christus te steunen.
Wilt u de taken en gesprekken van de kerkrentmeesters gedenken in uw voorbeden en bidden om
wijsheid van God hierin?
Namens de kerkrentmeesters, Gerrit van der Stok, Willem de Wit, Arnold Langenberg
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Achter de schermen wordt hard gewerkt aan voorbereidingen voor het diaconale HGJB project
‘Delen in overvloed’. Graag nemen we u en jou mee in de achtergronden van dit project en wat we als
gemeente hieraan gaan bijdragen.

Onze diaconale roeping
Als gemeente doen we één keer in de twee jaar mee aan een diaconaal project
van de HGJB. Daarin draait het om twee dingen: bewustwording van onze
diaconale roeping en actie.
Vrijwel dagelijks worden we overspoeld met berichten van nood, van zorg,
van verdriet. Ver weg, maar ook heel dichtbij. Mensen zijn op de vlucht, leven
in conflicten, voelen zich eenzaam, staan er alleen voor, etc. En de vraag komt
op: wat kan de kerk, wat kunnen christenen, in deze situaties betekenen? Wat
vraagt God nu van ons door deze situaties heen? Hoe kunnen we meer geven
om mensen met minder?
Het meedoen aan een diaconaal project ervaar ik als een krachtige aanvulling
op het aanbod van jeugdwerk en catechese: je leert het evangelie in de
praktijk toe te passen. Daarbij draait niet om geld geven, maar om leren
delen.
Het is mijn gebed dat dit project mag bijdragen tot opbouw van Zijn
wereldwijde gemeente en dat we tot bron van zegen mogen zijn voor onze
broeders en zusters in Colombia en Mexico.
Cees Joosse, jeugddiaken
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Diaconaal HGJB-project ‘Delen in overvloed’
Het thema van het project 2015/2016 is ‘Delen in overvloed’ en sluit aan bij het
jaarthema van de HGJB. God schenkt ons een overvloed aan goedheid, genade
en liefde. Als wij leven met God, willen we die overvloed ook delen met
anderen.
Dat doen we allereerst door inhoudelijke bezinning. Hoe delen wij van de
overvloed die God ons geeft? Het is mooi en leerzaam om als gemeente ook
‘over de grens te kijken’ en via broeders en zusters uit andere landen te leren
hoe zij met God leven (bewustwording).
Tegelijk is er wel geld/startkapitaal nodig om de kerk in Colombia, Mexico en
Nederland te ondersteunen in hun diaconale beweging. Daarom komen we
ook in actie om geld op te halen:
 2/3 van de opbrengst gaat naar de GZB om de presbyteriaanse kerk van
Colombia en Mexico te ondersteunen in het opzetten van nieuwe
diaconale initiatieven (o.a. opvang van kinderen, begeleiding van ouders,
hulp aan verslaafden).
 1/3 van de opbrengst gaat naar de HGJB om jongeren en hun gemeenten
in Nederland te helpen om in hun eigen omgeving beschikbaar te zijn
voor mensen die minder hebben (o.a. door bewustwording en een eigen
campagne voor jongeren te ontwikkelen). De HGJB investeert met dit
project zelf in de bewustwording, maar wil de komende tijd ook richting
jongeren eigen campagne inzetten om hun goede en inspirerende
voorbeelden aan te reiken.

Introductie diaconaal project
Op D.V. zondag 6 maart 2016 zullen enkele jongeren na afloop van de
morgendienst het diaconaal project kort introduceren bij de gemeente en
uitleg geven over het actieprogramma. Aan de uitgang wordt het
projectmagazine uitgereikt.
Aansluitend zullen we tijdens het koffie drinken na de dienst een filmpje
laten zien over het project.

Bijbelleesweek ‘Delen in overvloed’
Om in de gezinnen of persoonlijk verder na te denken over ‘Delen in
overvloed’ is een bijbelleesfolder gemaakt. Het gaat om een A5-boekje
waarmee je zeven dagen stilstaat bij een bijbelgedeelte waarin een aspect van
‘Delen in overvloed’ centraal staat.
Dit boekje wordt op D.V. zondag 3 april 2016 uitgereikt.

Projectweekend
Bedoeling is in het weekend van D.V. 8-10 april 2016 het projectweekend te
organiseren rondom een activiteitenplein met een 24-uursactie.
Benieuwd wat het kinderkoor, kinderclubs, tienerclubs en de JV aan acties
gaan uitvoeren? We horen het op 6 maart!
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Gemeentedag – afsluiting HGJB project
D.V. zondag 10 april 2016 willen we in de morgendienst het
HGJB project én het winterwerk afsluiten.
Onderstaand het programma op hoofdlijnen:
09.30 uur
10.45 uur
11.15 uur
11.30 uur
12.30 uur
13.00 uur
14.00 uur

Themadienst ‘Delen in overvloed’, n.a.v. Mattheüs 25 : 31-46
Koffie met taartenbuffet
Korte terugblik actieprogramma
-deelprogramma kinderen
-deelprogramma jongeren en ouderen
Sing-in in de kerk
Gezamenlijke maaltijd
Sluiting

Zendingscommissie
Bezoek aan Trans World Radio
Op zaterdag 23 januari hebben we met een groep van 15 gemeenteleden een bezoek gebracht aan
Trans World Radio (TWR) in Barneveld. Na ontvangst met koffie/thee en gebak werd er een
presentatie gegeven over het werk van TWR en kregen we een rondleiding door de studio.
Door middel van radio-uitzendingen wordt wereldwijd van Gods woord verteld. Hierdoor krijgen
mensen die God of Jezus niet kennen of die analfabeet in hun eigen taal het evangelie te horen. TWR
heeft een enorm bereik ook in landen waar christenen niet binnenkomen. Tevens mochten we in de
studio een uitzending naspelen.
Het bezoek werd afgesloten met een heerlijke lunch.
We kijken terug op een mooie, gezellige dag.
De voorjaarszendingscollecte op zondag 21 februari is voor de derde en laatste keer voor Trans World
Radio bestemd.
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Deurcollecte 2016
Met de zendingscommissie hebben we onderstaand project uitgekozen om in 2016 voor te
gaan sparen. We willen hiervoor de deurcollectes van 2016 gebruiken. De data van de
deurcollecte 2016: de laatste zondag van de even maanden.

Zimbabwe: Goede zorg in missieziekenhuizen
Het weinig vermogende missieziekenhuis Morgenster is niet in staat om de artsen een goed salaris te
betalen. Om hen te behouden en er voor te zorgen dat het ziekenhuis goede zorg blijft bieden, zorgen
de GZB voor een aanvulling op hun salaris.
Het salaris dat artsen in Zimbabwe krijgen is laag. Velen kiezen er dan ook voor om in grote steden
zoals Harare en Bulawayo te gaan werken, waar het gemakkelijker is om het salaris aan te vullen met
privé klussen. Het is voor (missie)ziekenhuizen in plattelandsgebieden erg moeilijk om dokters te
krijgen en vast te houden. Daarom zien veel missieziekenhuizen, waaronder die van de Hervormde
Kerk van Zimbabwe, zich genoodzaakt een extra vergoeding aan hun dokters uit te keren. De GZB wil
investeren in goede gezondheidszorg, en daarbij is de inzet van goede artsen nodig en daarom helpt
de GZB hier graag bij. Momenteel werkt GZB’er Annemarie Horst parttime als arts in het Morgenster
Ziekenhuis. Daarnaast betaalt de GZB ook een deel van de toelagen die de Zimbabwaanse artsen in
Morgenster krijgen.
Het verhaal van...
Annemarie: “Het is een combinatie van factoren, maar het zal altijd moeilijk blijven om artsen vast te
houden. We kunnen als weinig vermogend missieziekenhuis niet opboksen tegen beter betaalde
banen elders. En ik begrijp wel dat ze toegeven aan de druk om meer te verdienen; je moet niet alleen
je eigen gezin onderhouden, maar iedereen die onder de noemer ‘extended family’ valt, trekt aan je. Jij
bent dokter dus heb je de plicht om iedereen daarin te laten delen. Jij hebt de universiteit kunnen
afronden, dat gun je toch je hele familie! Dat jij geld verdient, wil niet zeggen dat dit jouw geld is.
En dan is er nog het probleem van trouwen. Voor een plattelandsdokter zonder privépraktijk is het
bijna
onmogelijk om een goede bruidsschat bij elkaar te sprokkelen. En de schoonfamilie zal deze koe met
gouden uiers zeker niet ongemolken laten.”
Dokter T. Muchengwa is de geneesheer-directeur in het Morgenster Mission Hospital: “Ik ben heel blij
met de aanvulling, die mede door de GZB wordt betaald. Ik en de andere artsen hebben er absoluut
veel baat bij, omdat onze overheid op dit moment niet in staat is om onze salarissen te verhogen. Ik
ben een jonge arts met een jong gezin. Het zal nog een lange tijd duren voordat mijn familie financieel
zorgeloos kan leven, ook al heb ik een baan als arts. Maar ik dank God voor Zijn zorg.”
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De eerste deurcollecte van 2016 voor dit project in Zimbabwe vindt zondag 28 februari plaats.

Evaluatie 2015
Ook in 2015 hebben we als Zendingscommissie weer veel georganiseerd. We proberen u actief mee te
laten leven door de stukjes in de Kerkklanken, de Bazuin en op de website.
Om u een indruk te geven waar we onder andere mee bezig zijn geweest, zetten we de verschillende
activiteiten en opbrengsten van 2015 op een rijtje.
Opbrengsten in 2015:
o De inktpatronen hebben in 2015 € 60,00 opgebracht.
o De opbrengst van de dagboekjes was € 545,00 (49 stuks).
o De opbrengst van de pinksterzendingscollecte: € 1324,00
o De Goedendoelenmarkt heeft € 2386,50 opgebracht.
Met vriendelijke groet van de zendingscommissie,
Contactpersonen: Teus Kok (voorzitter) tel. 419177, Arnoud Bosse (secretaris) tel. 795033, Cora Nap
(penningmeester) tel. 785302
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OUDERENJONGEREN
DINER
Wie?
Aan alle 65+’ers van de Hervormde Gemeente te
Linschoten.

Wat?
Het is al weer een jaar geleden, het Ouderen-Jongeren
diner. Wij, JV-Niek zouden het erg op prijs stellen als u
ook dit jaar kunt/wilt komen. Het belooft een gezellige
avond te worden met eten en spelletjes.

Wanneer?
Het diner zal D.V. 5 maart plaatsvinden in de Wingerd.
Vanaf 17:00 uur bent u van harte welkom. De avond zal tot
circa 22.00 uur duren. Mocht u gebruik willen maken van
onze haal en breng service, geef dit dan even bij het
aanmelden aan.

Hoe?
U kunt zich aanmelden voor dit diner op de volgende
manieren:
Mail: nieksnieuws@hotmail.com
Telefoon: 06-3889 0406 (Matthijs van Butselaar)
Hopelijk tot dan!
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TENTKRANT
Tentdagen in Linschoten
10 t/m 12 augustus 2016

Introductie
De voorbereidingen voor de Tentdagen zijn weer
begonnen. Nu is het moment gekomen om u/jou te
informeren over Tentdagen van 2016.
In deze uitgave van de tentkrant komt u de volgende
punten tegen:
- Wat zijn de tentdagen?
- Datum en adres
- Thema
- Medewerkers en vacature teamlid
- Gebed gevraagd
- De Facebook-pagina

Het Tentteam bestaat dit jaar uit:
Lise Gelderblom
Florus Vroege
Lydia van der Weide
Marjanne van Eijk
Roel Bouwmeester
Henriëtte Bosse
Rebecca Bangert
Aart-Jan Rietveld
Judith van Dijk
Joachim Verduijn

Voorzitter
Technische Dienst
Keuken
Inhoudelijk
Inhoudelijk
Creatief
Creatief
Middag
Middag
Public Relations

Wat zijn de tentdagen?
De Tentdagen vormen een driedaags evenement dat zich jaarlijks herhaalt. Tijdens de Tentdagen
komen kinderen van basisschoolleeftijd overdag bij elkaar om liedjes te zingen, pannenkoeken te eten,
te knutselen, spelletjes te spelen en te luisteren naar een Bijbelverhaal. ’s Avonds is er een programma
voor de tieners en het hele gezin.
De Tentdagen worden georganiseerd door de Hervormde Gemeente in Linschoten, in samenwerking
met de HGJB.
Het doel van de Tentdagen is om jong en oud te laten proeven van het geloof en de liefde van de
Heere Jezus. Er wordt uitgekeken naar (nieuwe) ontmoetingen.
Datum en adres
De Tentdagen zullen plaatsvinden in de een-na-laatste week van de zomervakantie, van woensdag 10
tot en met vrijdag 12 augustus. De tent zal dit ook jaar weer staan in het weiland van de Nieuwe
Zandweg 20 in Linschoten.
Thema
Het thema van de Tentdagen van 2016 is: ‘Aan Tafel’.
Dit jaar staan de Tentdagen in het teken van ‘samen eten’. Samen eten is gezellig. Als je met elkaar aan
tafel zit, kun je elkaar goed leren kennen. Aan tafel deel je verhalen met elkaar. Samen eten verbindt.
In Bijbelverhalen die de kinderen gaan horen tijdens de Tentdagen is Jezus vaak bij mensen om te
eten. Tijdens die maaltijden gebeuren er dingen en vertelt Jezus dingen die gaan over wie Hij is. Hij
laat ons ook zien hoe Hij wil dat wij leven.
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Medewerkers en teamlid gezocht
Zoals elk jaar zijn wij op zoek naar vrijwilligers die onder andere willen helpen met de opbouw van de
tent en het begeleiden van de kinderen. In de maand mei zullen er aanmeldingsformulieren
uitgedeeld worden en deze formulieren worden ook online gezet.
Wij zoeken ook naar een nieuw teamlid die verantwoordelijk is voor de Technische Dienst. Het
teamlid Technische Dienst is verantwoordelijk voor het regelen van de sponsoren, de tent en de
stroom- en watervoorziening.
Voelt u zich geroepen? Mail dan naar: tentdagenlinschoten@gmail.com
Gebed gevraagd
De Tentdagen kunnen niet worden voorbereidt en uitgevoerd zonder de hulp van onze God en Vader.
Wilt u daarom meebidden voor gezegende en goede voorbereidingen en voor gezegende en mooie
Tentdagen, waarbij we de kinderen, maar ook volwassenen mogen vertellen over wie God voor hen wil
zijn en dat Hij ook in hun leven wil werken.
Onze Facebook-pagina
Sinds vorig jaar is er een Facebook-pagina voor de Tentdagen. Via deze pagina kunt u het
laatste tentnieuws lezen en leuke foto’s bekijken. Ga naar:
facebook.com/tentdagenlinschoten

Contact: tentdagenlinschoten@gmail.com
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Uitnodiging
Op DV dinsdagmorgen 5 april 2016 willen wij als Ouderenkring onze afsluiting van het
winterseizoen 2015/2016 houden.
Wij gaan deze morgen luisteren naar de Psalmen!
Dhr. Fred Drieënhuizen uit Woerden neemt ons mee in de historie. We
zullen wat te horen krijgen over de ontwikkeling van het psalmzingen
vanaf vroege tijden tot heden. Hij illustreert e.e.a. met behulp van CD
opnames. Maar aansluitend zingen wij ook in berijmingen van 1773 tot
heden, begeleid op het orgel door Dhr. Piet van Rikxoort.
Dit willen wij niet voor ons zelf houden en daarom nodigen wij u/jou
van harte uit, om dit mee te beleven!
Tijd: 10.00 uur – 11.30 uur in de Wingerd. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar met wat lekkers.
Hartelijk Welkom namens de Ouderenkring!
Dhr. en Mevr. A. de Lange
Mevr. A. Langenberg.

Gemeente-avonden over Heilig Avondmaal
Als vervolg op de gemeenteavonden over de Heilige Doop eind 2014 willen we komend voorjaar twee
avonden beleggen over het Heilig Avondmaal. We willen de eerste avond vooral stilstaan bij gegevens
uit de Bijbel en de geschiedenis van de kerk. De tweede avond willen we ingaan op allerlei vragen die
rond het sacrament kunnen leven als: wanneer
kan/mag ik aan het Heilig Avondmaal, kunnen er
redenen zijn om niet aan te gaan, etc.?
We hopen als gemeente hierover in gesprek te gaan.
Natuurlijk is er ook ruimte voor uw eigen vragen.
De avonden zijn op donderdag 17 en donderdag 31
maart en beginnen om 20.00 uur in De Wingerd!
Weet je welkom!

Bijeenkomst Witte Donderdag
Het is inmiddels een traditie om in de Stille Week voor Pasen ook op Witte Donderdag bij elkaar te
komen voor bezinning. Dit jaar zal dat zijn op 24 maart om 20.30 uur in onze kerk. In een korte sobere
bijeenkomst staan we door middel van Schriftlezingen, liederen en gebed stil bij het lijden en sterven
van onze Heere Jezus Christus. Iedereen welkom.
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Agenda
1 Maart
5 Maart
6 Maart
6 Maart
7 Maart
7 Maart
9 Maart
10 Maart
15 Maart
15 Maart
16 Maart
16 Maart
17 Maart
21 Maart
24 Maart
31 Maart

Ouderenkring (in plaats van 23 februari)
Ouderen – jongeren diner
Koffiedrinken na de dienst – Intro HGJB project
Catechese 19+ (Willeskop)
Vrouwenvereniging
Uitgifte collectemunten
Biddag
Kerkgeschiedeniskring
Ouderenkring
Gemeente Bijbelkring
Christenvrouw – het dagelijks leven in Japan
Kerkenraadsvergadering
Gemeente avond rond thema Heilig Avondmaal - I
Vrouwenvereniging
Witte donderdag samenkomst (in de kerk)
Gemeente avond rond thema Heilig Avondmaal - II

10.00-11.30 uur
17.00-22.00 uur

4 April
4 April
5 April
5 April
8-10 April
13 April
19 April
20 April

Vrouwenvereniging
Uitgifte collectemunten
Gemeente Bijbelkring
Afsluiting ouderenkring over Psalmen (iedereen welkom!)
HGJB project activiteiten
Christenvrouw – creatieve avond
Gemeente Bijbelkring
Kerkenraadsvergadering

20.00 uur
20.30-21.30 uur
20.00 uur
10.00-11.30 uur

ca 20.15 uur
20.15 uur
20.30-21.30 uur
20.00 uur
10.00-11.30 uur
20.00 uur
19.45 uur
19.45 uur
20.00 uur
20.15 uur
20.30 uur
20.00 uur

19.45 uur
20.00 uur
19.45 uur

Vaste terugkerende activiteiten
Kinderkoor Emanuël
Zondagsschool Samuel
Meisjesclub Mirjam 1
Jongensclub David
Meisjesclub Mirjam 2
Jongensclub Daniël
Tienerclub Joy
Tienerclub Manna
Tienercatechese
Jongerencatechese
Jeugdvereniging NIEK
Gebedskring
Ouderenkoor

vanaf 5 jaar
vanaf 4 jaar, t/m groep 8
groep 5 en 6
groep 5 en 6
groep 7 en 8
groep 7 en 8
klas 1 en 2 voortg onderwijs
klas 3 en 4 voortg onderwijs
12-15 jaar, klas 1 t/m 4 v.o.
16-18 jaar
16-25 jaar
alle leeftijden
55 jaar en ouder

maandag
zondag
donderdag, even weken
donderdag, even weken
donderdag, oneven weken
donderdag, oneven weken
vrijdag, oneven weken
vrijdag, oneven weken
maandag
maandag
zondag – om de week
woensdag, oneven weken
donderdag

De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 24 april.
Deze zal gelden voor de maanden mei en juni.
Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 16 april
(per mail: fam.intveld@hetnet.nl, of anders Schagen 2).
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16.45 tot 17.30 uur
14.30 tot 15.30 uur
18.45 tot 20.00 uur
18.45 tot 20.00 uur
19.00 tot 20.15 uur
19.00 tot 20.15 uur
19.30 tot 21.00 uur
19.30 tot 21.00 uur
19.00 tot 20.00 uur
20.30 tot 21.30 uur
vanaf ca 20.00 uur
19.30 tot 20.30 uur
20.00 tot 21.00 uur

