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Veertigdagentijdkalender 2011  

Hoopvol naar Pasen 
Hoopvol naar Pasen is de titel van de 

40dagentijdkalender die aansluit bij het thema van de 

40dagentijdcampagne 'Ik zie je!' De kalender bevat 
onder meer gebeden, liederen, weetjes over Pasen 

voor mensen die niet zo vertrouwd zijn met dit 
kerkelijk feest, uitspraken van mensen over Pasen en 

korte meditatieve teksten. Geschikt voor eigen 

gebruik, maar ook om cadeau te doen. 
Gezamenlijk bestellen levert voordeel op en daarom 

hangt in de Ontmoetingsruimte een intekenlijst waarop 
u uw bestelling kunt aangeven. U kunt uw bestelling 

ook per email doorgeven aan evanwesten@rway.nl 
Bestellingen kunnen t/m 26 februari doorgegeven 

worden. Prijs: € 3,95 

(Prijs met staffel: vanaf 10 exemplaren € 3,45 per 
stuk, vanaf 25 exemplaren € 2,95per stuk) 
Uw commissie V&T 
 

Lege flessenactie voor  

“Geef ieder kind een gevulde maag” 
Tijdens de 40-dagentijd houdt de kindernevendienst 

een lege flessenactie om kinderen in het dorp van ons 
adoptiekind George Suresh te eten kunnen geven 

onder het motto: “Geef ieder kind een gevulde maag”. 

Vanaf zondag 13 maart tot Pasen kunt u uw 
statiegeldbonnetje, statiegeld of lege flessen kwijt in 

de ontmoetingsruimte. Kinderen van de 
kindernevendienst willen u trouwens graag van uw 

lege flessen afhelpen voor dit goede doel. De leiding 
zorgt ervoor dat statiegeldbonnen en lege flessen 

worden ingeleverd, zodat er hopelijk heel veel 

kinderen een gevulde maag zullen krijgen. 
De leiding van de kindernevendienst 

 
 

Jeugddienst 

De jeugddienst is een week vervroegd en dus nu op  
6 maart (ipv 13 maart)  met Marian Taalman als 

voorganger. 
 

De bloemen van zondag 20 februari gaan naar… 
….. mevrouw H. Vuik die op 22 februari haar 

verjaardag hoopt te vieren. 

Van zondag 13 februari zijn gegaan naar… 
…. mevrouw M. van der Schans, Tiendweg 12 

 - ter bemoediging. 
 

 

 
 

 

 
Collecte zondag 27 februari 2011 

PKN: Missionair werk & kerkgroei 
Als gemeente samenkomen in een nieuwbouwwijk. De 

mensen zijn enthousiast, een gebouw is gehuurd, 

maar hoe zit het met de dominee? Het missionaire 
werk van de Protestantse Kerk betaalt in een 

nieuwbouwwijk in Nieuw-Vennep de dominee voor 
deze nieuwe christelijke geloofsgemeenschap. De 

Protestantse Kerk vindt het belangrijk dat enthousiaste 

mensen in een nieuwbouwwijk gesteund worden bij 
het oprichten van een geloofsgemeenschap. Hiermee 

blijft de Protestantse kerk een groeiende en een 
bloeiende kerk en kunnen we op allerlei, oude en 

nieuwe, plaatsen in Nederland over de blijde 
boodschap van God blijven praten. Met uw steun aan 

deze collecte maakt u het mogelijk dat op meer 

plaatsen in Nederland nieuwe geloofsgemeenschappen 
kunnen worden gesticht en dat onze kerk een 

bloeiende kerk blijft. Draagt u hieraan bij? 
 

Collecte zondag 20 februari 2011 

Collecte Eredienst en kerkmuziek 
De eredienst is voor iedereen. Paulus schreef al in zijn 

brief aan Korinthie. “Wanneer u samenkomt, draagt 
iedereen wel iets bij: een leid, een onderwijzing, een 

openbaring, een uiting van klanktaal of de uitleg 

daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn”. 
De eredienst is een plaats waar we God hopen te 

ontmoeten. In woord, gebed en muziek. In welke 
vormen we onze erediensten ook vieren. Het is dus 

belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met de eredienst 
en de muziek daarin. Daarom rust de Protestantse 

Kerk predikanten, ambstdragers, musici en 

gemeenteleden toe, bijvoorbeeld met cursussen, met 
de jaarlijkse Werkweek voor Liturgie en Kerkmuziek, of 

met de landelijke, altijd druk bezochte 
Experimentendag. Met uw bijdrage aan deze collecte 

helpt u mee aan het vormgeven van onze vieringen, of 

het nu meer traditioneel is of in het zoeken naar 
nieuwe vormen. Van harte aanbevolen.  

 
 

Koster 
19-2 t/m 25-2 dhr. H. Broekhuizen 

26-2 t/m 4-3  dhr. A. van Gemerden 

 5-3 t/m 8-3  dhr. C. Hesse 
 

De volgende zondagsbrief:  
Verschijnt op zondag 6 maart 2011. 
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Koffiedrinken 

 
Op de derde zondag van de 

maand is het “traditie” dat we na 
de dienst even met elkaar 

kunnen babbelen onder het 

genot van een bakje koffie. Er is 
ons, de kerkenraad, gevraagd 

om het koffiedrinken na de dienst wekelijks te gaan 
doen. Wij zijn van mening dat het goed is om dat te 

gaan doen maar beseffen dat het een (te) grote 
belasting gaat worden voor onze kosters. Daarom 

willen we de kosters ontlasten van deze taak en een 

koffieploeg in het leven gaan roepen die ervoor gaat 
zorgen dat er koffie en thee wordt gezet en daarna 

alles weer wordt opgeruimd. Maar daar moet dan 
natuurlijk wel animo voor zijn.  

Vindt u het ook zo 

gezellig om het bakkie na 
de dienst te doen en bent 

u bereidt om eens in de 
zoveel tijd koffie te zetten 

en de boel weer aan kant 
te maken? Geeft u zich 

dan op bij:  

Wietske Schreuder,  
tel: 51 71 30 of mail naar: 

wietske.schreuder@zonnet.nl 
Hoe meer gemeenteleden zich opgeven, hoe minder 

vaak u aan de beurt bent maar dat spreekt voor zich 

natuurlijk. 
Om de kosten binnen de perken te houden willen we 

een vrijwillige bijdrage van u vragen. Bij het luik van 
de keuken komt er een zgn. koffiepotje te staan. Hier 

kunt u dan uw bijdrage in doen. Wij denken aan een 

bedrag van € 0,25 per kopje.    
Wilt u meer weten?  

Neem dan gerust contact met mij op. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Zoals u vast heeft gemerkt, is er de vorige keer iets 

fout gegaan met het stukje over de kaartenactie van 
Kerk in Actie. 

Daarom nu het gehele bericht! 
 

Kaarten en postzegels voor Kerk in Actie 

Misschien hangen bij u de kerstkaarten nog aan de 
deur en vindt u het tijd om ze op te ruimen? 

Dat komt dan goed uit! De mooie exemplaren  kunt u 
namelijk weer inleveren in de kerk. 

Jarenlang hebben meneer en mevrouw Terlouw zich 
ingezet om kaarten en postzegels te verzamelen 

voor het goede doel.  Mevrouw Terlouw maakte er zelf 

weer kaarten van en de postzegels en ongebruikte 
kaarten gingen naar Kerk in Actie. Voor mevrouw 

Terlouw was de tijd gekomen om daarmee te stoppen 
en daarmee verdween de kartonnen inleverbus uit 

beeld. 

De kerkenraad heeft vorig jaar besloten  de draad 
weer op te pakken. Daarom hangt er nu naast de 

lectuurschappen  een nieuwe bus waarin u postzegels 
en kaarten kunt deponeren. De kerkenraad gaat 

overigens niet zelf fröbelen, maar bezorgt alles bij Kerk 
in Actie.  Doet u mee?  Het levert een hoop op voor 

het goede doel. 

Hieronder treft u wat informatie van Kerk in Actie, 
zodat u weet wat we gaan sparen. 

        
Vooropgesteld kan worden, dat alle postzegels van 

harte welkom zijn, u hoeft ze niet af te weken; knip 

gewoon de postzegel van de envelop. Ook alle enkele 
ansichtkaarten zijn gewild, maar dan met de postzegel 

er nog op. Hieronder staan echter enkele richtlijnen 
waarmee u rekening kunt houden voor een hogere 

opbrengst bij de verkoop van de postzegels en 

kaarten: Het belangrijkste is dat de kaarten zo 
onbeschadigd mogelijk zijn, zowel die met, als zonder 

postzegel. Vooral de oudere kaarten zijn gewild en 
daarom extra gewenst. Beschadigde kaarten leveren in 

de praktijk helaas weinig op. 
Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, 

zoals (van): 

Anton Pieck 
Rien Poortvliet 

Rie Kramer 
Marjolein Bastin 

Anne Geddes 

Unicef 
Removos (mond en voetschilders) 

Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop), 
De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij 

Geboortekaartjes 
Verder kunt u alle kaarten waarvan u zelf denkt dat ze 

waarde hebben, inleveren. 

We hopen dat de bus snel vol zit! 
Marianne van der Bas 

  
 

 
 

 

 


