Kerknieuws 2019-04
Bij de diensten
Op zondag 24 maart vervolgen we in de dienst van 9 uur de prekenserie uit de Bergrede en
lezen we Matteüs 7: 12 – 20. De dienst van 11 uur is een scholendienst met de groepen 3 – 5
van de Prinses Julianaschool. Het thema van de dienst is ‘Lichter door het leven’. Kinderen en
leerkrachten verlenen medewerking aan de dienst en muziekgroep ProDeo verzorgt de
muzikale begeleiding. Op 31 maart verwelkomen we oud-predikant ds. C.L. de Rooij uit
Rotterdam als voorganger in beide morgendiensten. Vrijdag 5 april wordt het Bijbeluur in de
Irishof door mij geleid en de dienst staat in het teken van de viering van het Heilig
Avondmaal. Ook omwonenden of andere belangstellenden zijn van harte welkom in deze
dienst van woord en sacrament. Het Bijbeluur begint om 10 uur. In de dienst van 9 uur op
zondag 7 april zal Valerie Posthuma een bijzondere zegen ontvangen. Valerie is de dochter
van Chris en Noor (Krugerlaan 121). Verder staat deze zondag in het teken van het nieuwe
beleidsplan waarin we graag de gemeente willen uitnodigen om mee te denken. Rondom de
diensten is er gelegenheid om ideeën voor De Oostpoort met elkaar te delen en samen te
zoeken naar Gods plan voor de gemeente. In de verkondiging staan we stil bij Jezus’
afsluitende woorden van de Bergrede, Matteüs 7: 21 – 29. Tenslotte wil ik hier niet onvermeld
laten dat op Palmzondag 14 april in de dienst van 11 uur een aantal gemeenteleden belijdenis
van hun geloof hopen af te leggen in het midden van de gemeente. We zien uit naar deze
dienst en willen jullie vragen om te bidden voor hen die momenteel belijdeniscatechisatie
volgen. Graag tot ziens in en rondom de diensten!
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden,bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.
Medeleven
Graag vragen we gebed voor hen die chronisch ziek zijn. Nogal wat gemeenteleden hebben te
maken met chronische pijn of leven met lichamelijke beperkingen. We realiseren ons niet
altijd hoe zwaar dat kan zijn. Hierbij denken we ook aan hen die in psychische nood verkeren.
We bidden voor hen dat zij zich gedragen zullen weten door Gods kracht, want Hij is een
toevlucht van geslacht op geslacht (Psalm 90).
Pastorale nieuwsbrief
Iedere vrijdag verstuur ik een pastorale nieuwsbrief. Om deze te ontvangen, kunt u een e-mail
sturen naar verboomj@kpnmail.nl
Mailadres
Soms krijg ik nog mail binnen op één van mijn oude mailadressen. Sinds 1 februari ben ik
overgegaan op 1 mailadres: verboomj@kpnmail.nl
Mocht u nog een ouder mailadres gebruiken, wil ik u vragen om dit aan te passen.
Tenslotte
Een hartelijke groet,
ds. Tanno Verboom
Activiteiten

Ontmoetingsavond kerkenraad en belijdeniscatechisanten
Op 10 april is er een ontmoetingsavond in de Oostpoort waarbij leden van de kerkenraad en
de belijdeniscatechisanten met elkaar in gesprek gaan over onze motivatie om het geloof te
belijden. We zien uit naar deze avond.
Samen werken aan de toekomst van de Oostpoort
Elke vijf jaar stelt de gemeente een nieuw beleidsplan op. In de afgelopen weken zijn we
achter de schermen druk bezig geweest met een vernieuwde toekomstvisie voor de Oostpoort.
Dankzij input van diverse gemeenteleden hebben we vier thema’s geformuleerd, die
aansluiten en voortbouwen op het vorige beleidsplan:
Discipelschap (navolging):
Kwetsbaarheid: Open en
transparant zijn, je zorgen delen,
veiligheid en aandacht voor
elkaar
Het verschil maken: Herkenbaar
zijn, stappen zetten, bijdragen als
kerk aan de samenleving

Rentmeesterschap:
Je plek kennen: Nederig zijn voor
God, eenvoudiger en
milieubewuster leven en met
minder stress
Verantwoordelijkheid dragen:
Zorgen voor elkaar en voor de
schepping

Gezondheid:
Identiteit: Weet wie je bent in
Gods ogen, Jezus’ zachte juk op
je nemen
Hechtheid: Elkaar verwelkomen
en kennen, persoonlijk zijn in
kleinere verbanden
Gavengericht werken: Wat is nu
nodig en wie past daarbij (het
werk van de Geest)

Gezonden-zijn:
Kerk zijn voor de stad: Gods
Koninkrijk laten zien in de
samenleving
Getuigen: Hoe doe je dat en wat
is je verhaal naar collega’s,
familie en vrienden?

Tijdens de diensten op zondag 7 april geven we meer uitleg over de thema’s en het nieuwe
beleidsplan. Na afloop van beide diensten is er gelegenheid om input te geven, vragen te
stellen of opmerkingen te plaatsen. We hopen dat we met deze thema’s als
Oostpoortgemeente de komende jaren mogen groeien in liefde en genade.
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.
Huisbezoek
Stel je een persoonlijk, pastoraal gesprek op prijs? We komen graag op bezoek om vragen,
zorgen, geloof en leven te delen. Neem voor een afspraak contact op met een van de pastorale
ouderlingen: Tilly Graafland, Nanda van Dijk of Jaap van Beijnum.

Blijf op de hoogte!
Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen de Oostpoort? Meld je dan aan
voor de digitale nieuwsbrief! Elke zaterdag sturen we een e-mail met informatie over de
eerstvolgende diensten en nieuws uit de gemeente. Aanmelden kan via de website:
www.oostpoort.net onder het menu ‘Nieuws’, ‘Digitale nieuwsbrief’.
Stiltewandelingen
Gezin, werk, druk(te), social media… er is veel om ons heen waar we aandacht aan willen
geven. En er is ook nog God, Die we juist in de stilte willen ontmoeten. Daarom organiseren
we sindskort stiltewandelingen vanuit de Oostpoort. Neem voor meer informatie contact op
met Natalie v Egmond en Yvonne ten Seldam (yvonne_tenseldam@hotmail.com / 0182581491) De eerstvolgende stiltewandeling vindt plaats op 13 april om 11.00 uur. We
verzamelen op de parkeerplaats van het Goudse Hout.
Berichten volgend kerkblad
Berichten voor het volgende kerkblad kunt u tot 03 april 2019 sturen naar
communicatie@oostpoort.net
Agenda
21 maart – 14.30 uur: Ouderencontactgroep
26 maart – 14.30 uur: Koffie met een glimlach
02 april – 14.30 uur: Koffie met een glimlach
03 april – 17.00 uur: deadline aanleveren berichten kerkblad
07 april na beide diensten: presentatie nieuw beleidsplan
09 april – 14.30 uur: Koffie met een glimlach
10 april – Ontmoetingsavond belijdeniscatechisanten
11 april – 14.30 uur: Ouderencontactgroep: paasviering
13 april – 11.00 uur: Stiltewandeling
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

