
Zondagsbrief               
Protestantse gemeente Maartensdijk en Hollandsche Rading                                                                 28 april 2019
 

Voorganger:  ds. René Alkema 
Organist:   Piet van Dijk 
Lector:         Marie-Louise van Duijn  
Koster:   Rinus en Hennie Broekhuizen 
 
Collecte  
1e Kerk  2e Diaconie 
 
Bloemen  
De bloemen uit de Ontmoetingskerk gaan naar dhr. 
Timmer, Marshof 15, 3738 XB Maartensdijk, hij was 
27 april jarig. 
Bloemen zijn er gebracht bij; mevr. van der Vaart-Top, 
Dorpsweg 96, 3738 CH Maartensdijk, zij was 24 april 
jarig.—mevr. de Groot-Wildeman, Fazantlaan 18, 
3738 EZ Maartensdijk, met een groet uit de kerk. 
 
Moment van herdenken 
Op 20 april is op 74-jarige leeftijd Harmen Merkus 
(Zwanebloem 17a, 3738 TL) overleden. De 
afscheidsdienst en de begrafenis hebben intussen 
plaatsgevonden.  
 
Ontmoetingsdienst 
Op vrijdag 3 mei is er een Ontmoetingsdienst in de 
zaal van Dijckstate. De dienst begint om 19.30 uur. Na 
de dienst wordt er koffie geschonken. 
 

Zondag 5 mei 
Dit jaar valt bevrijdingsdag op 5 mei. We zouden het 
mooi vinden als er een paar mensen in 1 of 2 minuten 
kunnen vertellen wat voor hen “bevrijding” inhoudt. 
We zoeken naar een ouder iemand (iemand die WO II 
en de bevrijding nog meegemaakt heeft) en een 
jonger iemand (tot ongeveer 25 jaar- iets ouder mag 
ook). We zoeken nog twee mensen voor de 
Ontmoetingskerk en een jonger iemand voor de 
Kapel. Graag contact opnemen met ds. René Alkema. 

 
De middagdienstencommissie is op zoek naar jouw 
hulp! 
Kun jij als de beste een heerlijke soep opscheppen? 
De lekkerste broodjes kaas beleggen? Wil je een keer 
oppassen tijdens de middagdienst, of een keer de 
schriftlezing doen? Of lijkt het je ook leuk om mee te 
denken over de inhoud en te helpen met het 
organiseren van de middagdiensten? 
 

 
Stuur voor meer info een mail naar 
middagdienst@pknmaartensdijk.nl of spreek Henk of 
Marie-Louise even aan. Alle hulp is welkom! 
 
Bingo en spelletjesavond zaterdagavond 18 mei 
Op 18 mei a.s. organiseren we een gezellige bingo en 
spelletjesavond (zoals vanouds) in de 
ontmoetingsruimte van de kerk. 
Programma: 
19.0 uur: inloop met koffie en iets lekkers 
20.00 uur: start van de bingo met mooie prijzen! 
21.30 – 23.00 uur: spelletjes en gezellig samen zijn 
Deze avond zal vooral in het teken staan van gezellig 
samen zijn. De opbrengsten van deze avond zijn 
bestemd voor het KWF. Op 28/29 juni wordt in de Bilt 
een Samenloop voor Hoop georganiseerd, in de vorm 
van een  24-uur durende estafette. In ons team “In 
Loving Memory” zitten een aantal gemeenteleden en 
diverse trouwe bezoekers van de middagdienst, dus 
kon het idee niet uitblijven dat we graag een actie 
willen organiseren voor/binnen onze gemeente. We 
hopen op een fijne avond, maar tegelijk een mooie 
opbrengst voor deze actie. 
 
(Op deze avond vindt tevens de Wielerronde in 
Maartensdijk plaats. De kerk is bereikbaar, maar 
misschien niet via uw/je normale route.) 
 
Bereikbaarheid predikant 
Op dinsdagmiddag ben ik van ongeveer 13.00 uur tot 
13.45 uur in de kerk. Verder ben ik bereikbaar via mijn 
e-mailadres: renealkema@xs4all.nl  of via mijn 
mobiel: 0612510037 (inclusief voicemail en 
whatsapp).  
 
 

 
 
 
 
 
 

Redactie-adres  
Kopij voor de Zondagsbrief van 5 mei kan worden 
ingeleverd vóór vrijdag 3 mei bij Bertwin van Voorst 
op Spechtlaan 7, e-mail-adres: bernavo@zonnet.nl 
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