Kerknieuws 2019-03
Bij de diensten
Op 24 februari zal drs. P.J. Verhagen uit Harderwijk voorgaan in de Oostpoort. Op vrijdag 1
maart is er weer een Bijbeluur in de Irishof. Deze zal geleid worden door dhr. Hans Hilgers.
Zondag 3 maart verwelkomen we ds. G.J. Roest uit Huizen als voorganger in de Oostpoort.
Op woensdag 6 maart begint de veertigdagen tijd. Op zondag 10 maart vervolgen we de
prekenserie uit de Bergrede en staan we stil bij de betekenis van het vasten naar aanleiding
van Mattheüs 6: 16 - 18. Muziekgroep Blended verleent muzikale medewerking aan de
dienst van 11 uur. Op 13 maart is het biddag. De gezamenlijke bidstond van Pauluskerk en
Oostpoort wordt dit keer gehouden in de Pauluskerk en wordt geleid door ds. Van den Berg,
aanvang 19.30 uur. Op zondag 17 maart verleent muziekgroep Sonorous muzikale
medewerking aan de dienst van 9 uur. De dienst van 11 uur is een doopdienst. We lezen in
de diensten Mattheüs 7: 7 – 11. Op 24 maart is er om 11 uur een scholendienst met de
middenbouw (groepen 3 – 5) van de Prinses Julianaschool, maar daarover in het volgende
kerkblad meer. Van harte uitgenodigd in de diensten!
De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
(Sytze de Vries)
Pastorale nieuwsbrief
Iedere vrijdag verstuur ik een pastorale nieuwsbrief. Om deze te ontvangen, kunt u een email sturen naar verboomj@kpnmail.nl
Vakantie ds. Verboom
Van 22 februari tot en met 3 maart heeft ds. Verboom vakantie. Voor dringende pastorale
zaken kunt u contact opnemen met mevr. Henriette Heuvelman – Beelaerts, Dunantsingel
25, 2806 JA: tel: 0182-548345, bij geen gehoor: 06-18138813, e-mail:
hja.heuvelman@planet.nl. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw blokouderling.
Tenslotte
Een hartelijke groet,
ds. Tanno Verboom
Activiteiten
Doopzitting
Op 4 maart is er doopzitting in De Oostpoort van 20.00 – 21.00 uur. Ouders die hun kind of
kinderen willen laten dopen in de dienst van 11 uur op 17 maart zijn hiervoor van harte
uitgenodigd. Tijdens de doopzitting maken we onderling kennis, kijken we naar de betekenis
van het sacrament van de Heilige Doop en nemen we de dienst door. Welkom!
Bijbelkring
Op donderdagmorgen 14 maart komen we als leden van de Bijbelkring weer bij elkaar. We
staan stil bij hoofdstuk 6 uit het boekje ‘Waarheid in liefde’. Zoals gewoonlijk begint de kring
om 10.00 uur en iedereen is van harte welkom!
Cluster Nieuwe Leden

Het cluster Nieuwe Leden zoekt nieuwe commissieleden! Ben je al langer lid van onze
gemeente, dan heb je ongetwijfeld wat toe te voegen. Maar ook als je nog nieuw bent/je je
nog nieuw voelt, kunnen we je goed gebruiken. In deze commissie denk je na over het
proces van lidmaatschap, het in contact komen voor of na de dienst met gasten in onze
gemeente, je organiseert een halfjaarlijkse OostpoortOntmoeting en je heet nieuwe leden
welkom. Meer weten? Mail naar oostpoortontmoeting@gmail.com.
Taizé vesper
Op 17 maart 2019 zal er een Taizé vesper in de Oostpoort gehouden worden. De vesper
heeft een meditatief karakter in de stijl van Taizé. We zingen 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.
Informatiebijeenkomst over verbouwing van de Oostpoort
Inmiddels is er € 110.000,- aan toezeggingen binnen voor verbouwing van de Oostpoort.
Heel bijzonder dat we in korte tijd dit bedrag al hebben. Hartelijk dank aan alle gevers.
Binnenkort worden aanvullende acties opgestart om het resterende bedrag in te vullen.
Mocht u nog een gift of toezegging willen doen, van harte aanbevolen. Voor nadere
informatie zie ook het informatiebord in de hal.
Zondag 24 februari is er na de beide diensten een informatiebijeenkomst in het jeugdhonk
in de kelder. Daarin wordt er informatie gegeven, en kunt u uw vragen stellen en
opmerkingen maken.

Bid4All: bidden voor en door iedereen
Op maandagavond 4 maart mogen we als gemeente bij onze hemelse Vader komen
om gezamenlijk te bidden. We starten met een korte inleiding en gaan dan in groepjes
bidden. Deze avond is gericht op het geven en ontvangen van persoonlijke voorbede.
Allen van harte welkom!
Locatie: de Oostpoort, Jeugdhonk
Tijdstip: 19.30-20.15 uur
Koffie met een glimlach
Zin om er even uit te zijn? Kom dan naar Koffie met een Glimlach. Elke dinsdagmiddag van
14.30 – 16.30 uur komen we samen in De Oostpoort. Je kunt komen en gaan wanneer je
wilt. De kosten bedragen 1 euro per persoon per keer en daarmee kun je met alle
activiteiten meedoen. Koffie met een Glimlach is voor iedereen die een ander wil ontmoeten
en het fijn vindt om contacten te onderhouden of nieuwe contacten te maken. Voor mensen
die invulling aan hun vrije tijd willen geven en behoefte hebben aan een goed gesprek,
ervaringen delen en samen leuke dingen doen. Neem voor meer informatie contact op met
Ada Hartog, adahartog@hotmail.com.

Berichten volgend kerkblad
Berichten voor het volgende kerkblad kunt u tot 13 maart 2019 sturen naar
communicatie@oostpoort.net
Agenda
24 februari: informatiebijeenkomst verbouwing van de Oostpoort
26 februari – 14.30 uur: Koffie met een glimlach
01 maart – 10.00 uur: Bijbeluur (Irishof)
04 maart – 19.30 uur: Bid4All
04 maart – 20.00 uur: Doopzitting
05 maart – 14.30 uur: Koffie met een glimlach
07 maart – 14.30 uur: Ouderencontactgroep
12 maart – 14.30 uur: Koffie met een glimlach
13 maart – 17.00 uur: deadline aanleveren berichten kerkblad
13 maart – 19.30 uur: Biddag (gezamenlijke dienst in de Pauluskerk)
14 maart – 10.00 uur: Bijbelkring
17 maart – 19.00 uur: Taizé vesper
19 maart – 14.30 uur: Koffie met een glimlach
21 maart – 14.30 uur: Ouderencontactgroep
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. 0622373449; e-mail:
jeugdwerk@oostpoort.net;
Alpha-cursus: Robert Bakker, tel. 535024, e-mail: rrn.bakker@outlook.com

