Kerknieuws 2020-03
Bij de diensten
Op zondag 23 februari verwelkomen we ds. D.J.J. Thijs uit Den Haag in de beide diensten in
de Oostpoort. De zondag erna, op 1 maart, worden de diensten geleid door ds. J.W. van Dijk
uit Zevenhoven. Op zondag 8 maart ga ik zelf voor en staan we stil bij Efeziërs 6: 1 – 4. Het
gedeelte vormt een mooie aanleiding om stil te staan bij geloofsopvoeding. Muziekgroep
ProDeo verleent muzikale medewerking aan de dienst van 11 uur en dit vormt tevens het
moment waarop Joke, Duncan en Toon afscheid gaan nemen van de muziekgroep. Ook via
deze weg bedanken we hen alvast voor hun jarenlange muzikale inzet. ’s Middags om 15 uur
vindt in de St. Janskerk de bevestigings- en intrededienst plaats van mw. ds. Jacobine
Scholte - de Jong. We zien uit naar deze dienst en feliciteren de wijkgemeente Westerkerk
alvast van harte met de nieuwe wijkpredikant. Op woensdag 11 maart wordt ’s avonds in de
Pauluskerk de bidstond voor gewas en arbeid gehouden. Deze gezamenlijke dienst van
Pauluskerk en Oostpoort waarin ik zal voorgaan, begint om 19.30 uur. We lezen in de
bidstond 2 Koningen 4: 1 – 7. Gezegende diensten toegewenst!
Pastorale nieuwsbrief
Iedere vrijdag verstuur ik een pastorale nieuwsbrief. Om deze te ontvangen, kunt u een email sturen naar verboomj@kpnmail.nl
Een hartelijke groet,
ds. Tanno Verboom
Dank
Hierbij willen wij u allen enorm bedanken voor alle kaarten, steun, berichten en bloemen die
wij hebben mogen ontvangen na het plotselinge overlijden van onze dochter en
zus Marlotte.
Martin, Marleen en Milan Baas
Activiteiten
Follow Me/Follow Me Next
Op maandag 24 en dinsdag 25 februari is er geen catechisatie in verband met de
voorjaarsvakantie. Op maandag 2 en dinsdag 3 maart staan we met de tieners van Follow
Me stil bij de vraag ‘Wanneer heb je genoeg geloof?’. Het thema bij Follow Me Next is
‘Getuigen van Jezus’. Alle jongeren van de gemeente van harte uitgenodigd. Follow Me en
Follow Me Next beginnen om 19.30 uur.
2 maart 2020 – Doopzitting
Op maandagavond 2 maart wordt er doopzitting gehouden. Ouders die hun kind of kinderen
willen laten dopen op zondag 15 maart zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Tijdens de
doopzitting maken we onderling kennis, staan we stil bij de betekenis van de doop en kijken
we samen naar de doopdienst. De doopzitting wordt gehouden in De Oostpoort en begint om
20 uur. Van harte welkom!
6 maart 2020 – Stiltewandeling
Op vrijdag 6 maart is er weer een stiltewandeling. Te midden van de drukte van alledag
mogen we tot rust komen bij Jezus. Om 10 uur starten we bij de parkeerplaats op de
Achterwillenseweg. De wandeling duurt ongeveer een uur.
Meer info: yvonne_tenseldam@hotmail.com
4 maart 2020 - Oase Zangavond in de Oostpoort.
Wat is er mooier dan midden in de week even uit alle beslommeringen te stappen.
Je, samen met anderen, op God te richten met lofprijs en aanbidding.
De Oase - zangavond wordt op woensdagavond van 20.00 tot 21.00 uur gehouden.

De inhoud is als volgt: welkom, begroeting, drie liederenblokken van lofprijzing en
aanbidding, dankgebed, zegenbede.
De liederen worden per blok door een gemeentelid ingeleid.
Er is geen overdenking. Muzikale begeleiding: met de (Oostpoort) vleugel.
Waarom de naam “Oase”? Het is goed om even rust te nemen en tot bezinning te komen.
Een oase, een plek om God te ontmoeten, een mooi moment van samenzijn.
Van harte uitgenodigd!
7 maart 2020: Gemeentemiddag/avond.
We hopen D.V zaterdag 7 maart een gemeentemiddag/avond te houden. Centraal staat
daarin om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Er is een gevarieerd programma waar
iedere leeftijd aan mee kan doen. Inloop vanaf 16.00 uur. Start: 16.30 uur. Einde: 21.00 –
22.00 uur.
De inschrijfformulieren liggen vanaf 5 januari in de hal. Er staat een doos waar u het
formulier in kunt doen. Aanmelden kan ook via de website www.oostpoort.net (tabblad
Nieuws -> “Actueel”). Daar vindt u de berichtgeving en kunt u doorklikken naar het
inschrijfformulier. De kosten zijn € 10, = per persoon en maximaal € 35, = per gezin.
U kunt tot uiterlijk 1 maart inschrijven. We zien er naar uit om jullie te ontmoeten!!
12 maart 2020 – Bijbelkring
Op donderdagmorgen 12 maart komen we als leden van de Bijbelkring weer bij elkaar. We
staan stil bij hoofdstuk 7 uit het boekje ‘God is groter dan je denkt’. Zoals gewoonlijk begint
de kring om 10.00 uur en iedereen is van harte welkom!
Bid4All: bidden voor en door iedereen
Bij God kunnen we altijd terecht met onze vragen, onze blijdschap, onze zorgen en ons
verdriet. We hebben een God, Die altijd naar ons luistert. Op maandag 2 maart mogen we
als gemeente samen (jong en oud, man en vrouw) weer bij onze hemelse Vader aankloppen
met alles wat er bij ons leeft.
Locatie: De Oostpoort, Jeugdhonk
Tijdstip: 19.30-20.15 uur
Communicatie
Wekelijks werken er een aantal gemeenteleden aan het opstellen van de zondagsbrief, het
maken van de beamer-presentatie en het actueel houden van de website. Heb jij talent voor
communicatie en vind je schrijven leuk, dan zoeken we jou!. Meld je aan
via scriba@oostpoort.net
Voorjaarsvakantie
Van 22 februari tot en met 1 maart heeft ds. Verboom vakantie. Voor pastorale zaken kunt u
gedurende deze dagen contact opnemen met mevrouw Henriette Heuvelman – Beelaerts,
Dunantsingel 25, 2806 JA Gouda, tel: 0182-548345, bij geen gehoor: 06-18138813, e-mail:
hja.heuvelman@planet.nl. U kunt natuurlijk ook één van de pastorale ouderlingen
benaderen.
Berichten volgend kerkblad
Berichten voor het volgende kerkblad kunt u tot 4 maart 2020 sturen naar
communicatie@oostpoort.net
Agenda
25 februari – 14.30 uur: Koffie met een Glimlach
2 maart – 19.30 uur: Bid4All
2 maart – 20.00 uur: Doopzitting
3 maart – 14.30 uur: Koffie met een Glimlach

3 maart – 19.30 uur: Follow Me (Next)
4 maart – 17.00 uur: Deadline aanleveren kopij kerkblad
4 maart – 20.00 uur: Oase Zangavond
5 maart – 14.30 uur: Ouderencontactgroep
6 maart – 10.00 uur: Stiltewandeling
7 maart – 16.00 uur: Gemeentemiddag/-avond
10 maart – 14.30 uur: Koffie met een Glimlach
11 maart – 19.30 uur: Biddagviering in de Pauluskerk
12 maart – 10.00 uur: Bijbelkring
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

