Kerknieuws 2019-07
Bij de diensten
Op 9 juni vieren we het Pinksterfeest. In de verkondiging staan we stil bij Efeziërs 5: 18 ‘…maar laat
de Geest u vervullen’. De Heilige Geest is een geschenk van de Vader en wij worden uitgenodigd om
de Geest als geschenk te ontvangen. We zullen ontdekken wat vervulling door de Geest betekent en
ook enkele obstakels aanwijzen die er kunnen zijn bij ons en die ons kunnen belemmeren om vervuld
te worden door de Geest. In de zondagen na Pinksteren tot de zomervakantie wil ik in de
verkondiging stilstaan bij de negen gaven van de Heilige Geest (charismata) die in 1 Korintiërs 12: 8 –
10 worden genoemd. Deze negen gaven kunnen worden ingedeeld in drie categorieën: drie gaven
van inzicht, drie gaven van kracht en drie gaven van de stem.
Op zondag 16 juni staan we als inleiding aan de hand van 1 Korintiërs 12: 1 – 11 stil bij het karakter
en de betekenis van de geestesgaven voor de gemeente, met als thema: Gereedschap van de Heilige
Geest. Muziekgroep ProDeo begeleidt de samenzang in de dienst van 9 uur.
Op zondag 23 juni zoomen we in op de drie gaven van inzicht: het woord van wijsheid, het woord van
kennis en de gave van onderscheiding. Muziekgroep Blended begeleidt de samenzang in de dienst
van 11 uur.
Op zondag 30 juni vieren we het heilig avondmaal en verkennen we de betekenis van de vergelijking
die Paulus maakt tussen de gemeente van Christus en het menselijk lichaam. Wat betekent deze
vergelijking voor de geestesgaven in de gemeente? 1 Korintiërs 12: 12 – 31 vormt het uitgangspunt
en kernthema’s uit dit gedeelte zullen zowel in de morgendiensten uitgewerkt worden als ook in de
middagdienst om 17 uur.
Op zondag 7 juli ga ik elders voor, maar op 14 juli pakken we de draad van de geestesgaven weer op
en staan we stil bij de gaven van kracht: de gave van geloof, de gave van genezing en de kracht om
wonderen te verrichten.’
Op zondag 21 juli sluiten we de serie af met de gaven die te maken hebben met onze stem: de gave
van profetie, van tongentaal en de uitleg van talen. Het doel van de serie is om als gemeente
toegerust te worden en ons te laten inschakelen door de Heilige Geest met de gaven die Hij ons wil
geven. In 1 Korintiërs 12: 1 schrijft Paulus: Wat betreft de geestelijke gaven wil ik niet dat u
onwetend bent… Het is mijn gebed dat door deze serie preken we onwetendheid en angst achter ons
laten en ons vol verlangen uitstrekken naar alles wat de Heilige Geest wil geven aan de gemeente.
Heer, wees welkom met uw Geest
en doorwaai nu heel het huis.
Kom en maak het tot een tempel waar U woont.

Pastorale nieuwsbrief
Iedere vrijdag verstuur ik een pastorale nieuwsbrief. Om deze te ontvangen, kunt u een e-mail sturen
naar verboomj@kpnmail.nl
Een hartelijke groet,
ds. Tanno Verboom

Eindexamens
Op woensdag 12 juni maken de meeste scholen de uitslag van de eindexamens bekend. Heb je dit
jaar eindexamen gedaan, of ken je iemand die eindexamen heeft gedaan, geef het door aan
jeugdouderling Arjan van de Watering arjan.vandewatering@oostpoort Hopelijk loopt de stress niet
al te veel op. We bidden om een goed resultaat en leven graag met jullie mee!
Voorbereiding viering Heilig Avondmaal

Op woensdagavond 26 juni bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal op zondag
30 juni. Zoals gewoonlijk is dit een gezamenlijke avond voor de wijkgemeente Pauluskerk en
Oostpoort. Vanwege het studieverlof van ds. Van den Berg wordt de avond in De Oostpoort
gehouden en begint om 20 uur. Van harte welkom!
Gebedspastoraat
Soms gebeuren er dingen in een mensenleven waarbij het goed zou zijn als bidders voor een langere
periode mee zouden kunnen lopen met een gemeentelid. Een manier om dat te doen is
gebedspastoraat. Bij gebedspastoraat wordt er gedurende een bepaalde tijd meerdere malen
gebeden voor een bepaalde situatie. Daarbij stellen zowel bidders als de gebedsvrager zich open
voor de leiding van de Heilige Geest. Tijdens het bidden is er veel ruimte voor luisterend bidden. De
kerkenraad heeft ingestemd met het plan van de gebedscommissie om deze bediening ook in de
Oostpoort beschikbaar te maken.
De gebedscommissie zoekt personen die zich geroepen voelen om voor langere tijd deel te
nemen aan het gebedsteam pastoraat binnen onze gemeente. Het profiel van de personen die
gezocht worden is: geestelijk evenwichtig en volwassen, fijngevoelig. Daarnaast zullen deze personen
bereid moeten zijn als voorbereiding op deze taak een gebedspastoraat cursus te volgen. Bij deze
cursus gaan we ervan uit dat er ervaring is op het gebied van Ministry gebed. In het gebedspastoraat
werk je altijd in een team. We beginnen met 2 teams van 2 personen.
Heb je interesse hebt in deze functie of wil je meer weten? Neem dan contact op met Hilde
Pereboom, h.pereboom@xs4all.nl
Reis naar Oeganda
Dit jaar willen we onze broeders en zusters weer opzoeken in Oeganda.
Deze door Tear geplande reis duurt tien dagen en zal D.V. plaatsvinden van donderdag 26 september
2019 tot zaterdag 5 oktober 2019. Heeft u of heb jij belangstelling om hier meer over te horen of om
misschien mee te gaan?
Kom dan naar de informatieavond op 19 juni in de Oostpoort om 19.30 uur. De reisleider van Tear en
een aantal deelnemers van de vorige reis zullen dan aanwezig zijn en kunnen u alles vertellen over
hun mooie ervaringen op deze prachtige reis.
Heeft u nog vragen mail dan naar churchlink@oostpoort.net.
Helpt u mee met de maaltijden voor statushouders?
Al ruim twee jaar organiseren we vanuit de Oostpoort maaltijden voor (en door)
vluchtelingen/statushouders. Een manier om kennis te maken met onze nieuwe stads- en
buurtgenoten en hen welkom te heten. Dit initiatief wordt van harte ondersteund door het diaconale
cluster Kerk & Vluchteling.
De maaltijdgroep die deze maaltijden organiseert zoekt versterking voor o.a. de volgende taken:
organiseren en coördineren van de maaltijden, het verzorgen van uitnodigingen, autodienst, hulp in
de keuken, boodschappen halen, en natuurlijk koken.
We organiseren ongeveer 4 maaltijden per jaar. Dit zijn verschillende soorten maaltijden, high tea,
BBQ, etc.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Theo Mul (theo.mul@xs4all.nl / 06-55566420)
Marriage Course Gouda
7 woensdagavonden: 4 en 18 september / 2, 16 en 30 oktober / 13 en 27 november

De Marriage Course is een cursus waarin je samen leert hoe je nog verder kunt bouwen aan een lang
en goed huwelijk. Jullie hoeven tijdens de cursus nooit in groepjes te praten of iets over je relatie te
vertellen. De enige persoon met wie je ‘moet’ praten is je eigen partner. Privacy voor iedereen is erg
belangrijk tijdens de cursus.
De cursus is bedoeld voor stellen die langer dan twee jaar een relatie hebben en die willen investeren
in een gezond huwelijk. De cursus is gebaseerd op christelijke principes, maar is geschikt voor
iedereen. Communicatie is één van de belangrijke pijlers en daar omheen worden veel zaken ter
sprake gebracht.
De cursus bestaat uit 7 avonden. Elke avond begint met een ‘diner voor twee’. Daarna volgt een
stukje informatie over een bepaald onderwerp. De meeste tijd van de cursus ben je samen bezig. Je
vult opdrachten in en bespreekt die met elkaar. Tijdens de avond heb je volop de tijd om samen te
praten en van elkaar te leren. De kosten van deze cursus bedragen € 195,00 per echtpaar. Dat is wel
all-in, dus inclusief zeven keer een diner voor twee. Eigenlijk ga je zeven keer een avondje uit met
elkaar.
De volgende thema’s komen aan de orde:
•

Sterke fundamenten leggen

•

De kunst van het communiceren

•

Conflicten oplossen

•

De kracht van vergeving

•

Relaties, ouders en schoonouders

•

Goede seks

•

Liefde in actie

Inschrijven kan via www.marriagecoursegouda.nl
Berichten volgend kerkblad
Berichten voor het volgende kerkblad kunt u tot 19 juni 2019 sturen naar
communicatie@oostpoort.net
Agenda
11 juni – 14.30 uur: Koffie met een Glimlach
15 juni: Running Dinner
18 juni – 14.30 uur: Koffie met een Glimlach
19 juni – 19.30 uur: Informatieavond reis naar Oeganda
25 juni – 14.30 uur: Koffie met een Glimlach
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

