Kerknieuws 2018_16
Bij de diensten
Op zondag 16 december staan we in de beide morgendiensten stil bij de vierde bede van het
Onze Vader: ‘Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben’. Muziekgroep Sonorous
begeleidt de samenzang in de dienst van 9 uur. Voorafgaand aan de beide diensten zal Johan
van der Pol ons op de hoogte brengen van de verbouwingsplannen van De Oostpoort. ’s
Middags om 15 uur wordt in de St. Janskerk de dienst gehouden waarin we afscheid nemen
van ds. Udo Doedens, zijn vrouw en gezin. Op vrijdag 21 december is er de jaarlijkse
oecumenische kerstviering in de Irishof. Het vrijwilligerskoor van de R.K.
Geloofsgemeenschap Antonius van Padua verleent muzikale medewerking en Pater C.H.
Boomaerts en ik zijn de voorgangers. ‘Kerst: feest van genade’ is het thema. Ook
belangstellenden van elders zijn van harte welkom om deze kerstviering mee te maken. Op
zondag 23 december gaat ds. F. Bos uit Gouda voor in de beide morgendiensten. Op
maandagavond 24 december zal er een Taizé vesper in de Oostpoort gehouden worden.
Deze kerstnacht vesper begint om 22.00 uur. Op Eerste Kerstdag zijn er twee
morgendiensten in De Oostpoort waarin we de geboorte van onze Heer vieren met elkaar.
Muziekgroep ProDeo verzorgt de muzikale begeleiding in de dienst van 11 uur. Op zondag
30 december gaat dhr. J.W. van de Kamp uit Beverwijk voor in de beide morgendiensten.
Oudejaarsavond is er om 19.30 uur een dienst in De Oostpoort met als thema: ‘Een ander
klimaat’. Uitgangspunt vormen de woorden van Paulus aan Timoteüs: ‘Waak over hetgeen je
is toevertrouwd’ (1 Timoteüs 6: 20) en de woorden van Jezus uit de Bergrede: ‘Verzamel
voor jezelf geen schatten op aarde…’ (Matteüs 6: 19). Nieuwjaarsmorgen is er een
gezamenlijke dienst in de Pauluskerk om 10.30 uur. Een mooie manier om het nieuwe jaar te
beginnen en samen te bidden om Gods zegen. Op zondag 6 januari zal ds. J.L. van der Wolf
uit Baambrugge voorgaan in de beide morgendiensten. Onderweg naar het kerstfeest en het
nieuwe jaar wensen we elkaar gezegende diensten!
Looft God, die zegent al wat leeft,
der heem’len Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.
Looft God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.
Pastorale nieuwsbrief
Iedere vrijdag verstuur ik een pastorale nieuwsbrief. Om deze te ontvangen, kunt u een email sturen naar j.verboom@pkngouda.nl.
Tenslotte
Vanaf het Bentpoldererf gezegende kerstdagen toegewenst en dat de vrede van Christus
ons hart en onze gedachten zal behoeden ook in 2019.
Een hartelijke groet,
ds. Tanno Verboom
Afscheid ds. Udo Doedens
Op zondag 16 december nemen we in een dienst om 15 uur in de St. Janskerk afscheid van
ds. Udo Doedens. We kijken met dankbaarheid terug op de jaren dat we collega’s waren. We
zullen zijn scherpzinnigheid, zorgvuldigheid, creativiteit en collegiale loyaliteit gaan missen!
We wensen hem samen met Petruschka, Rikus en Feikje alle goeds toe in Vught.
Verbouwing de Oostpoort

Recent heeft het College van Kerkrentmeesters goedkeuring gegeven voor een verbouwing
van de Oostpoort. Al langer bestaat de wens om de hal uit te breiden, het aantal zitplaatsen
te vergroten en in de kelder een passende ruimte voor de babyoppas te creëren.
Wat is er tot nu toe gebeurd?
Er is een bouwcommissie samengesteld die bestaat uit Johan van de Pol (voorzitter), Ruben
Verweij, Nico Zuidam, Wilhelm Kolkman en Ad van der Schoot (namens het College van
Kerkrentmeesters). Deze bouwcommissie heeft een voorstel uitgewerkt waarbij lering is
getrokken uit eerdere plannen. Het huidige plan is op 5 november 2018 goedgekeurd, de
kosten van de verbouwing zullen €345.000,- bedragen. Hiervan financiert het College van
Kerkrentmeesters € 75.000,-. Om het plan daadwerkelijk te realiseren is nog € 270.000,nodig. Zodra de financiering rond is, starten we met de verdere voorbereidingen voor de
verbouwing. Het doel is de verbouwing te realiseren in de tweede helft van 2019.
Helpt u mee?
Uw steun is hard nodig om deze verbouwing mogelijk te maken. U kunt uw gift overmaken
op rekeningnummer NL44RABO0373720378 t.n.v. PGG inz. Wijkgemeente Oospoort ovv
“Verbouwing OP’’
Meer informatie
Op zondagochtend 16 december worden de plannen mondeling toegelicht in beide diensten.
Meer informatie is ook te vinden op de website: www.oostpoort.net
Activiteiten
Follow Me en Follow Me Next
Op 17 en 18 december is het thema bij Follow Me ‘Lijden om Christus’ wil’, en bij Follow Me
Next gaan we eerst met elkaar eten. We beginnen een uurtje eerder dan normaal, namelijk
om 18.30 uur. Na de kerstvakantie is er weer Follow Me en Next op 7 en 8 januari 2019. Dan
denken we bij Follow Me na over ‘Leven door de kracht van de opstanding’ Bij Follow Me
Next is het thema: ‘Hij / zij gelooft - zij / hij niet’ Alle jongeren zijn weer van harte welkom om
naar Follow Me/Follow Me Next te komen! Op maandagavond is de aanvang 19.15 uur. Op
dinsdagen is de aanvangstijd 19.30 uur. Heb je nog vragen, neem gerust contact op met de
coördinator Wim Drost w-drost@kpnplanet.nl
Taizé vesper op kerstavond in de Oostpoort
Op 24 december 2018 zal er om 22.00 uur een Taizé vesper in de Oostpoort gehouden
worden. De viering staat in het teken van kerst. De vesper heeft een meditatief karakter in de
stijl van Taizé. We zingen enkele kerstliederen en liederen uit Taizé, horen teksten uit de
Bijbel, er wordt gebeden en we worden stil voor God.
Taizé is een klein plaatsje in het midden van Frankrijk. Sinds 1940 is er een
kloostergemeenschap, opgericht door frère Roger. Ieder jaar komen hier talloze jongeren uit
alle werelddelen om te bidden en aangeraakt te worden door de vrede en verzoening van de
gemeenschap. Vanuit deze traditie willen we ook in de Oostpoort samenkomen. De
bijeenkomst is in de kerkzaal. Na afloop bent u welkom voor warme chocolademelk of
glühwein.
Berichten volgend kerkblad
Berichten voor het volgende kerkblad kunt u tot 31 december sturen naar
communicatie@oostpoort.net
Agenda
18 december – 14.30 uur: Koffie met een Glimlach: Kerstviering met High Tea
18 december – 18.30 uur: Follow Me (Next)
24 december – 22.00 uur: Taizé vesper kerstnacht
08 januari – 19.30 uur: Follow Me (Next)

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

