Kerknieuws 2017_9
Bij de diensten
Op zondag 9 juli zal ds. A. ter Schuur uit Waddinxveen voorgaan in de beide morgendiensten.
Anne was in de vacaturetijd als pastoraal werkster aan de Oostpoort verbonden en het is fijn
om haar weer in ons midden te begroeten. Vanaf 16 juli is er alleen om 10 uur een dienst in de
Oostpoort. Op 16 en 23 juli zal ds. J.L. van der Wolf uit Baambrugge voorgaan en op 30 juli
ds. J.R.J. van Gelderop uit Vaassen. Op vrijdagmorgen 7 juli zal ik het bijbeluur in de Irishof
verzorgen en op 4 augustus zal dit door dhr. H. de Boer worden gedaan. Gezegende
erediensten toegewenst!
Huwelijksjubileum
Op 17 juni vierden Jan-Willem en Iris Eijgenraam (Madrigaalhof 6b, 2807 PL Gouda) hun 25
jarig huwelijksjubileum. We feliciteren hen van harte en wensen hen, samen en als gezin,
Gods zegen voor de toekomst!
Pastoraal aanspreekpunt zomerperiode
In de zomerperiode coördineert mevrouw Henriette Heuvelman – Beelaerts, Dunantsingel 25,
2806 JA Gouda het (crisis)pastoraat binnen de Oostpoort. Indien u pastorale ondersteuning
wenst kunt u met haar contact opnemen: tel: 0182-548345, bij geen gehoor: 06-18138813, email: hja.heuvelman@planet.nl. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw
blokouderling. We bedanken Henriette alvast hartelijk voor haar inzet!
Pastorale nieuwsbrief
Iedere vrijdag verstuur ik een pastorale nieuwsbrief. Om deze te ontvangen, kunt u een e-mail
sturen naar j.verboom@pkngouda.nl.
Dabar
Dabar zendt jongeren uit om het geloof in Jezus Christus voor te leven en uit te dragen aan de
campinggasten in Nederland en rust hen toe tot een missionaire levensstijl. Twee jongeren uit
onze gemeente zullen deze zomer Dabar camping- en recreatiewerk gaan doen.
• Nevayo Smeekes van 15 t/m 29 juli 2017 te Elburg, Camping Veluwestrandbad
• Lisanne Vroege van 12 t/m 19 augustus 2017 te Rijssen, Camping ’t Mölke
Laten we hen, hun overige teamleden en heel het werk van Dabar opdragen in gebed.
Bericht uit Nepal
Vanuit Nepal schrijven Ad en Josien Los: ‘Na een lange periode weer eens een berichtje uit
Nepal. De zomer is hier ook aangebroken en dat betekent regentijd. Geen vakantie, gewoon
doorwerken; reizen door Nepal in de regentijd is iets wat je liever niet doet met de kans dat er
een landverschuiving of overstroming op je pad komt.
Het werk van ECEC breidt zich uit en we zijn zodoende uit ons gebouw gegroeid. Gelukkig
was er een verdieping te huur in een buurhuis, wat nu gebruikt wordt door ECEC’s Business
Development Department, onder andere ook om de voorraad boeken van ECEC op te slaan.
Die lagen tot voor kort in de extra kamers in ons huis, maar nu ons definitieve vertrek aan de
horizon verschijnt was dat op lange termijn niet meer mogelijk.
In het management van ECEC een grote verandering: een Nepalese collega (Pitambar
Neupane) is uitgekozen als de eerste Nepalese directeur. We hebben daar jaren naar
toegewerkt en nu is het zover: een bijzonder moment. Josien krijgt zodoende in onze laatste
maanden hier opnieuw een meer adviserende/begeleidende rol.
Ad reist nog steeds af en toe naar Tansen. De watertank is af, nu wordt gewerkt aan andere

manieren om water te sparen (verbeterde regengoten) en terug te winnen (afvalwater
verwerking).’
Iedereen een goede zomer toegewenst, thuis of elders!
Een hartelijke groet,
ds. Tanno Verboom
Berichten volgend kerkblad
Kopij voor het volgende kerkblad kunt u tot uiterlijk vrijdag 28 juli 20.00 uur inleveren. Uw
berichten kunt u sturen naar mevrouw Henriette Heuvelman-Beelaerts: Dunantsingel 25, 2806
JA Gouda, e-mail: hja.heuvelman@planet.nl. De eerstvolgende deadline daarna is vrijdag 25
augustus.
Agenda
07 juli
28 juli
04 augustus
25 augustus
06 september

- 10.00 uur: bijbeluur, de Irishof
- 20.00 uur: deadline kopij kerkblad
- 10.00 uur: bijbeluur, de Irishof
- 20.00 uur: deadline kopij kerkblad
- start Marriage Course

Contactpersonen
Kindernevendienst:
Groep 1 & 2: Andrea Kerssen, tel. 507209
Groep 3 & 4: Janneke Boerrigter, tel. 580122
Groep 5 & 6: Danielle Meijer, tel. 512748
Groep 7 & 8: Mattanja van der Pol, tel. 600025
Kerkenraad:
Kringenwerk: Gerrit Bloemhof, tel. 573721, e-mail: kringen@oostpoort.net
Jeugd- en jongerenwerk: Arjan van de Watering, tel. 570063; Erwin Borgmeijer, tel.
510636, e-mail: jeugdwerk@oostpoort.net;
Alpha-cursus: Robert Bakker, tel. 535024, e-mail: rrn.bakker@outlook.com

