Kerkenraad Oudshoornsekerk
Oudshoornseweg 90
2401LC Alphen aan den Rijn

WEEKBRIEF Oudshoornse kerk 13-07-2021
Lieve gemeenteleden,
Wat heeft u goed gehoor gegeven aan onze oproep vorige week in de weekbrief wat
betreft “het naar de dienst komen”. Heerlijk om weer met zoveel mensen de dienst te
beleven. En als verrassing: u mocht weer meezingen.
We hadden met ds. Dick Peters een mooie dienst.
Wel zijn we nog voorzichtig en houden we de 1.5 meter afstand.
Na de dienst bent u welkom voor een kopje koffie of thee.
A.s. zondag gaat ds. Delhaas bij ons voor.
Informatie betreffende de dienst ontvangt u einde van de week.
Kerkdienst online
U kunt iedere zondag de dienst ook live meekijken via de link www.ohklive.nl
Er is op deze link ook een knop die toegang geeft naar eerdere diensten, zodat u de
kerkdiensten kunt terugkijken en luisteren.
Collecten:
De collecten zijn a.s. zondag bestemd voor: het college van kerkrentmeesters en de
Diaconie
Het rondgaan met de collectezak laten we nog even achterwege. We blijven u daarom
nog even vragen uw giften op onderstaande bankrekeningnummers over te maken.
Vanaf deze plaats willen we u ontzettend bedanken voor uw bijdrage.
Protestantse. Gem. van Oudshoorn: NL39ABNA 0892 8486 77 (Kerkrentmeesters)
Diaconie Oudshoornsekerk
: NL85RABO 0373 7387 49 (Diaconie)
Wel en wee
Afgelopen zondag hebben we de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente
naar mevrouw Riet Blom in het Ericapark gebracht.
Paul en Tineke van der Kwaak waren afgelopen zondag voor het eerst sinds lange tijd
weer in de kerk. Wat fijn dat zij beiden de corona te boven zijn gekomen.
Afgelopen week bereikte ons het bericht dat de heer Borst, wonende aan de
Brabantstraat 300, op 1 juli op 90 jarige leeftijd is overleden.
Wij willen allen die rouwen om zijn heengaan veel sterkte wensen.
Voor zover bij mij bekend maken de overige gemeenteleden het (redelijk) goed.
1

En we denken aan alle mensen die we hier niet bij naam noemen maar zich zorgen
maken over gezondheid, om familieleden of anderszins. Ook de mensen die een
dierbare verloren wensen wij veel sterkte toe.
Als we iemand moeten benoemen in deze weekbrief: geef het dan even aan ons door.
Ik ben vergeten in het komend kerkblad te vermelden dat mevr. Buijs bij haar
huisbezoek € 10,= ontving t.b.v. de werkgroep aandacht.
De (75+) jarigen de komende week zijn:
14-07-21: Dhr. W. Verkerk, Oudshoornseweg 180 2401LP
15-07-21: Dhr. B. van der Pluijm, Valeriusplein 346 2402TW
18-07-21: Mevr. J. Rens-Gielink, Saffierstraat 163 2403XR
20-07-21: Dhr. P.S.H. Splinter, Prunusstraat 7 2404VM
Bent u jarig, maar nog geen 75 plus? Toch ook van harte gefeliciteerd.
Het werk gaat door:
Op 14 juli start de maandelijkse ontmoetingsochtend weer. U bent om 10.00 uur
welkom in de kerkzaal. Er is dan geen spreker, maar u hebt elkaar zolang niet gezien
dat ieder zijn of haar verhaal wel kwijt wil. De tijd zal omvliegen.
Op 15 juli, om 20.00 uur vergadert de kerkenraad.
De startzondag vindt plaats op 26 september met als thema: “wanneer start uw
zondag?”
De dienst zal niet samenvallen met de “preek van de Leek”. De commissie lijkt het niet
verantwoord al in zulke grote getalen een dienst bij te wonen.
We gaan er nu dus alleen met de eigen gemeenteleden een mooie startzondag van
maken.
We zullen wat gemeenteleden gaan benaderen om zich met de organisatie rond deze
dag te bemoeien. Mocht u nu zelf denken: “dat lijkt me leuk”, stuur dan even een
berichtje naar de scriba.
Datzelfde geldt voor het iedere zondag streamen van de kerkdienst. Het is fijn om
met een groep te zijn, zodat we eens wat kunnen afwisselen. Vele handen maken
tenslotte het werk licht.
Alphense Squad (14 tot 18 jaar)
We zien elkaar om de week online, op vrijdag avond van 20:00 tot ongeveer 21:30 uur.
Zodra we weer af kunnen spreken, zien we elkaar in de kerk. Vind je het leuk en wil
je meer weten? Stuur Annelies even een berichtje (06- 24542352).
KiA
Maandelijks ontvangen de kinderen een mailtje van de KiA leiding. We lezen in een
filmpje een verhaal voor en we sturen een leuke knutsel, tekening of spel mee. Ook met
Pasen zullen we aandacht besteden aan deze doelgroep dus hou de mail in de gaten!
Heb je kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 en ontvang je nog geen KiA mail van
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Annelies? Laat het even weten: aspeekenbrink@silverstreak.nl of 06-24542352.
Pastoraat
Mocht u, om wat voor reden dan ook, hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen
met onze scriba:
Maartje Hesseling, scriba@oudshoornseweg.nl tel 06-23189584 zij zal, in overleg met
de ouderlingen pastoraat, voor u zoeken naar die hulp.
Wilt u iets vermeld hebben in deze weekbrief (die uitsluitend naar gemeenteleden van
onze kerk gaat) dan kunt u dat ook doorgeven aan de scriba via email:
scriba@oudshoornsekerk.nl of telefonisch naar 06-23189584.
Namens de kerkenraad:
een hartelijke groet.
En voor wie toch met vakantie gaat: pas goed op.
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