
WIJKBERICHT 29 AUGUSTUS 2016 

 
Aanstaande zondag 4 september mag ik uw voorganger zijn. Op het rooster staat 
Deuteronomium 30: 15-20. De evangelielezing is Lucas 14: 25-33.   
De lezingen hebben gemeen dat het gaat om keuzes maken. Het is niet niks, wat 
Jezus vraagt: de bereidheid om te breken met het oude leven en alles (en iedereen!) 
die daarbij hoort. Hoe moeten we daar nu mee omgaan? Wat wordt er precies mee 
bedoeld?  
Tijdens deze dienst heeft ook ds. Erwin de Fouw iets belangrijks te doen. Hij zal Jan 
Baris bevestigen die ja heeft gezegd op de vraag of hij scriba van de Algemene 
Kerkenraad wil worden. Wij zijn blij dat Jan bereid is deze taak op zich te nemen en 
wensen hem daarbij zegen en wijsheid toe.  
We hopen op een fijne dienst met elkaar. 
 
Petra Nijboer 

 
Kom ook naar de Basiscatechese!  
Maandagavond 5 september 2016 start de basiscatechese weer na de 
zomervakantie. Als je al meedeed ben je weer welkom vanaf 19.15 uur. Als je nog 
niet meedeed dan is nu de mogelijkheid om dit schooljaar mee te doen met de al 
bestaande groep. Hieronder vindt je informatie wat we gaan doen:  
Dit schooljaar krijgen de kinderen die in groep 7/8 van de basisschool zitten lessen 
aangeboden waarin zij leren wat er in de kerk gebeurt, wat er in de bijbel staat, wat 
symbolen zijn en wat de betekenis is van kerkelijke feesten. De lessen worden 
gegeven door Anke de Geus en Petra Vink in het kerkcentrum Holy.  
Aanvangsdatum maandagavond 5 september van 19.15 uur - 20.00 uur. De lessen 
zullen iedere week gehouden worden, met uitzondering van de schoolvakanties.  
Als je ook mee wilt doen dan ben je van harte welkom.  
 
Wilt u/jij meer informatie, neem dan even contact op Peter van der Poel 
(Jeugdouderling) 010-2340770, 06-53114477 of petervanderpoel@upcmail.nl 

 
Mededelingen Roemenië-Werkgroep 
A.s. zaterdag, 3 september, zullen de containers weer klaar staan op de stoep voor 
het Kerkcentrum. 
Papier en karton kan worden ingeleverd van 9.00 – 11.30 uur. De papierprijzen zijn 
weer aan het stijgen. Daar zijn we uiteraard heel blij mee en we hopen dan ook dat 
er weer veel papier gebracht zal worden! 
Opbrengst:  in de maand juni was de opbrengst € 255,44 over 4,12 ton (62,00 per 
ton) en over de maand juli € 287,55 over 4,26 ton (67,50 per ton). 
Giften: we ontvingen een bedrag van € 5,00 aan giften, bestemd voor Algemene 
Zaken. Onze hartelijke dank hiervoor. 
 
Een groet van de Roemenië-Werkgroep 

 
19 september: Visitatie aan onze wijkgemeente 
De wijkgemeente zal op maandag 19 september 2016 bezoek krijgen van twee 
zogenaamde visitatoren. Visitatie is in feite een pastoraal bezoek dat de ‘kerk’ vanuit 
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de regio eens in de vier jaar aan de plaatselijke gemeente brengt. Het doel daarvan 
is te informeren naar het geestelijk leven van de gemeente en indien mogelijk mee te 
denken bij oplossingen voor eventuele problemen; kortom de gemeente te stimuleren 
en te bemoedigen. 
 
De visitatoren, Arie Jan Heij en Bouwen Mooldijk, brengen een bezoek aan de 
kerkenraad en ook voor gemeenteleden is er gelegenheid om de visitatoren te 
spreken. Dit kan op de genoemde datum van 19.30 tot 20.00 uur in het Kerkcentrum. 
U kunt uw vragen en/of opmerkingen eventueel ook vooraf per e-mail melden aan de 
visitatoren (b.mooldijk@hotmail.com) 
 
Visitatie wordt nogal eens in verband gebracht met conflicten en moeilijkheden. Deze 
associatie is niet juist. Het is wel zo dat als u bepaalde klachten of grieven hebt, u de 
gelegenheid hebt deze vertrouwelijk uit te spreken bij de visitatoren. Maar u mag ook 
anderszins zorgen en vreugden met hen komen delen. Houdt u er rekening mee dat 
er geen tijd is voor een lang gesprek. Het is dus goed om tevoren te bedenken wat u 
zou willen gaan zeggen. 
 
André Betsema 
 


