
Zondagsbrief                 
Protestantse gemeente Maartensdijk en Hollandsche Rading                                                                 24 maart 2019
 

Voorganger:    ds. René Alkema 
Organist: (MD) Diana de Rijke 
                     (HR)  Maartje Lam 
Lector:         (MD) 

      (HR)  
Koster  (MD) Hellen en Wouter van de Kamp 
Collecte  
1e Kerk   
2e Kerkinactie/40dagentijdcollecte/Zending-India 
 
Vastenpot 2019 
Bij de uitgang staat weer onze Vastenpot, deze keer 
willen wij de opbrengst daaruit geven aan Rwanda. 
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat er 1 miljoen 
Rwandezen door hun buren werden vermoord. De 
armoede is in Rwanda nog immens. Samen met Kerk 
in actie kunnen wij financieel bijdragen door wat geld 
in de Vastenpot te doen. Vanuit onze diakonie: van 
harte aanbevolen! 
 
Bloemen  
De bloemen uit de Ontmoetingskerk gaan naar mevr. 
Posthuma – Burne (Merellaan 38) met een groet uit 
de kerk. De bloemen uit de Adventskapel gaan naar 
mevr. Oostenbruggen-Woudenberg, Jan van Eycklaan 
31, 3723 BC Bilthoven, zij was 20 maart jarig. 
 
Gesprek delegatie kerkenraad met bezoekers Kapel 
Jaarlijks wil de kerkenraad rechtstreeks in gesprek 
gaan met (regelmatige) bezoekers van de 
Adventkapel om van hen te horen hoe het kerkzijn in 
de kapel ervaren wordt. Vandaag is het zover – een 
ieder is welkom na de dienst, om onder het genot van 
een kopje koffie of thee hierover met ons van 
gedachten te wisselen.  
 
Vespers 
Vanaf deze zondag (24 maart) begint er weer een 
serie vespers in de Adventkapel vanaf 19.00 uur. Met 
mooie avond -en 40dagenliederen met 
pianobegeleiding, met bijbellezingen, met stilte, in 
een kring rondom de paaskaars. Een mooie manier 
om de zondag af te sluiten en de nieuwe week in te 
gaan. We heten (jo)u welkom! 
 
Gesprekskring 
Vanaf donderdag 21 maart is de oecumenische 
gesprekskring over de vier lijdensevangeliën 
begonnen. We komen vier keer samen in De Mantel, 
achter de RKkerk. Komende donderdag zal ds. René  

 
Alkema vertellen over het Lucas-evangelie. Van 
tevoren kunt u thuis Lucas 22 tot en met 24 lezen 
(met name laatste avondmaal en Emmausgangers). 
Als u zich nog niet heeft opgegeven en mee wilt doen, 
mail dit dan naar janssen.zuidberg@hetnet.nl. Bellen 
kan ook: 06-22410012 – u kunt ook de voicemail 
inspreken. 
 
Grote schoonmaak en onderhoud tuin 
Ontmoetingskerk zaterdag 6 april 
Op zaterdag 6 april  wordt er weer een grote 
schoonmaak in de kerk gehouden en zal de tuin 
grondig aangepakt worden. Om 9.00 uur staat de 
koffie en iets lekkers klaar en daarna gaan we aan de 
slag. Heeft u tijd en zin om mee te helpen? Heel 
graag, al is het maar een uurtje. U bent van harte 
welkom! Zeg nu eerlijk, een schoon gebouw en een 
mooie tuin, dat willen we als kerkgangers toch 
allemaal? Bedankt alvast voor uw inzet en tot 6 april! 
Met vriendelijke groet, Janny Kok en Eveline de Rooij 

Middagdienst 
Op zondag 31 maart organiseren we de 6e  
middagdienst in de reeks ‘Woorden die werken’. Het 
thema is dit keer ERVAREN . Hoe kun je de kracht van 
Gods liefde ervaren? Iedereen ervaart het geloof op 
zijn of haar eigen manier.  We kunnen de Bijbel erbij 
pakken, op welke manieren ervaren de mensen 
rondom Jezus, Gods nabijheid? Zijn ze blij, wanhopig 
of verwachtingsvol. Welke emoties voeren de 
boventoon. Vervolgens kunnen we kijken of dat 
overeenkomt met onze ervaringen en gevoelens.  
Voor de allerkleinsten is er crèche. Voor de kinderen 
is er een kindermoment en ruimte om lekker een 
tekening te maken. Aan het einde van de 
middagdienst staan er broodjes met soep en 
knakworsten klaar! Iedereen is van harte welkom! 
Aanvang 17.00 uur 
Spreker: Ronny van Renswoude 
Muziek: Band Revelation 
 
Bereikbaarheid predikant 
Via mijn e-mailadres: renealkema@xs4all.nl  of via 
mijn mobiel: 0612510037 (inclusief voicemail en 
whatsapp). Vaak ben ik op dinsdag en donderdag van 
13.00 uur tot 14.00 uur in de kerk. 

Redactie-adres Kopij voor de Zondagsbrief van 31 
maart  kan worden ingeleverd vóór vrijdag 29 maart   
bij Bertwin van Voorst op Spechtlaan 7 
e-mail-adres bernavo@zonnet.nl 
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