Kerkenraad Oudshoornsekerk
Oudshoornseweg 90
2401LC Alphen aan den Rijn

WEEKBRIEF Oudshoornse kerk 14-06-2022
3e jaargang

Beste gemeenteleden,
Afgelopen zondag ging ds. Kromhout bij ons voor. U die thuis wilde meekijken én
luisteren kwam bedrogen uit. Al onze apparatuur stond goed ingesteld, maar toch
werd het geluid niet meegezonden. Er wordt deze week naar gekeken.
Niet ideaal, maar de tip die ik van een gemeentelid kreeg was: zet de kerkomroep
erbij aan. Dan heb je voor nu even beeld én geluid. Maar nogmaals, dat hoort niet de
bedoeling te zijn.
A.s. zondag 19 juni, Vaderdag, gaat ds. T. Noorman bij ons voor.
Daarin gaat het over de mammon (het geld als macht op zich), culminerend in die
slotzin: je kunt niet God dienen én de mammon. Het verhaal over de rijke man en de
arme Lazarus klinkt als Jezus’s; commentaar bij deze spreuk.
Die spreuk komt ook voor bij Mattheus, maar Lukas is het die allerlei verhalen en
spreuken overlevert, waarin de mammon, dus het geld en het bezit als doel in zichzelf,
getekend wordt als blind makende macht.
U bent van harte welkom in de dienst. Na de dienst bent u van harte welkom voor een
kopje koffie of thee.
U kunt de dienst 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.
Wilt u er rekening mee houden dat de camera “rondgaat” voorin de kerk. Wilt u niet
het risico lopen in beeld te komen dan kunt u het beste achter de camera een plekje
zoeken.
Organist: Ad Hesseling
Ambtsdrager van dienst: Maartje Hesseling
Lector is: Arjanne Nooitgedagt
Koster: Patrick Lamme
Deurdienst: Hennie van Marsbergen
De bloemen worden verzorgd door Loes Marcin
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Indien er onderling geruild wordt willen jullie dit dan even doorgeven aan de scriba.
Dan komt het goed in de weekbrief te staan.
Collecten:
De collecten in deze dienst zijn bestemd voor de kosten onderhoud van het
kerkgebouw en de opbrengst van de 2e collecte is bestemd voor de gezamenlijke
diaconieën, te weten het “Vluchtelingenwerk” (18-19 juni is de nacht van de
vluchteling)
Wij zullen aan beide uitgangen collecteren, maar kijkt u thuis met ons mee dan vragen
wij u uw giften over te maken op onderstaande bankrekeningnummers.
Protestantse. Gem. van Oudshoorn: NL39ABNA 0892 8486 77
(Kerkrentmeesters)
Diaconie Oudshoornsekerk:
NL85RABO 0373 7387 49 (Diaconie)
Voor de collectes in onze kerk kunt u het beste gebruik maken van collectemunten.
U kunt de munten eenvoudig aanschaffen door geld over te maken aan ‘Protestantse
Gemeente van Oudshoorn’ – NL39 ABNA 0892 8486 77.
De munten vertegenwoordigen de volgende waarden: de witte munten zijn € 10, = de
gele € 5, = de blauwe € 2, = en de rode munten € 1, =
Als u geld heeft overgemaakt, dan graag een email aan
kerkrentmeester@Oudshoornsekerk.nl, zodat onze penningmeester Arian Stijf de
koster kan vragen de munten klaar te leggen in de kerk. U kunt ze daar dan eenvoudig
ophalen.
Vergeet u ook “de heilige boontjes” niet voor de koffie?
NIEUW TELEFOONNUMMER KERK!!
Van tijd tot tijd krijgen wij vragen over de bereikbaarheid van de kerk. Van een
aantal vrijwilligers en de kerkenraadsleden zijn de mobiele nummers gepubliceerd.
Maar, zeker voor buitenstaanders, is het vaak niet duidelijk hoe de kerk telefonisch
te bereiken is. Daarom heeft het College van Kerkrentmeesters een vast nummer met
antwoord-service aangevraagd.
En inmiddels zijn wij telefonisch bereikbaar op 0172 - 33 80 04.
Dit telefoonnummer wordt beantwoord door een telefonist(e), die kan doorschakelen
naar de verschillende functionarissen in onze gemeente. Als iemand niet bereikbaar is,
dan kan de beller een vraag achterlaten, die per e-mail wordt doorgestuurd.
Op deze manier zijn wij als kerk optimaal bereikbaar en hoeven geïnteresseerden en
gemeenteleden niet meer te zoeken naar de juiste persoon of het juiste mobiele
nummer.
Van de Columnist:
In bepaalde sectoren van de samenleving worden vrouwen nog altijd minder betaald
voor hetzelfde werk dan hun mannelijke collega´s. Ook zijn vrouwen vaak
ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Een ongelijkheid dat terecht niet
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meer past in onze huidige maatschappij. Soms kom je nog restanten tegen van het
aloude rollenpatroon zoals bijvoorbeeld dat het in sommige vergaderingen een soort
vanzelfsprekendheid is dat altijd een van de aanwezige vrouwen met de koffiepot
rondgaat. In de opkomende beweging van vrouwenemancipatie van de jaren zestig
en zeventig van de vorige eeuw werden mannen geconfronteerd met vrouwen die
zich niet langer wilden vereenzelvigen met wat de drie K´s werd genoemd: keuken,
kerk en kinderen en bijvoorbeeld aan het arbeidsproces wilden meedoen. Ik werd
ook op verschillende manieren op de feiten gedrukt. In die jaren werd ik terzijde
gestaan door een secretaresse met functietaken die nu niet meer bestaan zoals met
een stenoblok gedicteerde brieven opnemen en koffie voor de baas halen. Ik weet
nog dat er een ommekeer kwam toen ik op een geven moment zei: Els ik heb
behoefte aan koffie en zij antwoordde ‘ja ik ook, graag met melk en suiker’. Aan het
eenzijdig koffie halen kwam terecht een eind. In veel kerken werd vaak terughoudend
of veroordelend gereageerd op vrouwenemancipatie. Ook binnen de PKN zijn er nog
altijd kerken die op grond van de Bijbel geen vrouwen in het ambt toelaten. De
vrijzinnige kerken waren de eersten die vrouwelijke predikanten bevestigden. Ik
moet nog ergens een foto hebben waarop dominee Cadée (1955-1971) samen met
de deken Paap van de St. Bonifatius Parochie een oecumenische dienst met
avondmaal (!) in de Oudshoornse kerk leidde, geflankeerd door twee vrouwelijke
diakenen, mevrouw De Haan en mevrouw Kromhout. Zij waren de eerste vrouwen
die deel van de kerkenraad uitmaakten. Toch is er een moment geweest dat er
binnen de kerkenraad met betrekking tot vrouwelijke ambtsdragers een probleem
ontstond. Wat was het geval? Na het vertrek van ds. Oort in 1983 werd zoals
gebruikelijk in de vacaturetijd de kerkenraad door een consulent terzijde gestaan in
de persoon van de sympathieke dominee J. Ouwendijk van de Sionskerk. Normaal
zou deze niet gauw in de Oudshoornse kerk voorgaan maar vanwege het consulent
zijn werd hem gevraagd een gastpreekbeurt te vervullen. Hij stemde daarmee in. En
toen kwam er een brief van de kerkenraad van de Sionskerk die ons erop attent
maakte dat dominee desbetreffende zondag niet begeleid kon worden door een
vrouwelijke ambtsdrager. Ik mocht de kerkenraad voorzitten. Het werd een heel
ongemakkelijke vergadering. “Dan komt hij maar niet. Ach wat maakt het uit voor die
ene keer. Nee, het gaat om het principe. Als we hiermee instemmen stap ik uit de
kerkenraad enz.” klonk het onder andere rond de tafel. De gemoederen speelden hoog
op. Het rooster erbij gepakt en gelukkig stond voor desbetreffende zondag een man
ingeroosterd als ouderling van dienst. Maar evengoed moest de kerkenraad toch
maar een brief krijgen hoe hierover werd gedacht. Ik ben er eerlijk gezegd niet
zeker van of die brief toen ook echt verstuurd is.
Dick Peters
Kerk In Uitvoering:
Door de komst van de weekbrief hebben we als kerkenraad besloten KIU nog maar
één keer per jaar uit te geven. Maar dat moet dan wel een heel mooi en bijzonder
nummer worden.
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Een nummer waar veel informatie in te vinden is: wie zijn wij? Wat doet iedere
commissie of werkgroep? Welke concerten zijn er? Wie preekt er? Enz. enz. enz.
Wij vragen u dan ook in de pen te klimmen en uw kopij uiterlijk 22 augustus naar
Arjanne Nooitgedagt te sturen: a.l.nooitgedagt@xs4all.nl
Dat is natuurlijk midden in de zomervakantie, duw wellicht kunt u nu al schrijven? Wat
maar gedaan is klaar hè.
Voor de wekelijkse zaken blijven we gebruik maken van de weekbrief.
Uit de agenda/gemeente:
14 juni: Kerkenraadsvergadering 20.00 uur
En iedere woensdagavond repeteert de cantorij om 20.00 uur.
15 juni: Hof van Eten 12.00-14.30 uur
Oproep:
We hebben deze week een “gekke” oproep: u kent ze wel, onze stoelen voorin de kerk.
Weet u hoeveel we er daarvan hebben? Veel te veel!
Om wat ruimte te maken en mogelijk u een plezier te doen willen we ze voor een klein
bedrag verkopen. De opbrengst wordt geïnvesteerd in de ruimte voor de jeugd.
Altijd handig bij en feestje om extra stoelen bij de hand te hebben of wellicht heeft
u er een leukere bestemming voor.
Ze kosten € 10, = per stuk (denk aan het goede doel!)
Voor de aankoop kunt u contact opnemen met Arian Stijf, telefoon 06-16994003
Wel en wee
De bloemen brachten we, met een van harte beterschap, naar Annelies Speekenbrink.
Ik heb niet gehoord of wij nog examenkandidaten in ons midden hebben?? Als dat wel
het geval is zou ik daar heel graag een berichtje van krijgen.
Er blijven altijd zorgen om zieken, of mensen die het om welke reden dan ook moeilijk
hebben, maar die liever niet bij naam genoemd worden en dat respecteren we. Laten
wij aan hen denken, aan hen en aan hun naaste familie in deze soms onzekere tijd.
Indien u dat wilt kunt u de predikant op de hoogte brengen zodat hij, daar waar nodig,
steun kan bieden.
Koffieochtend 1 juni
Tijdens deze goed bezochte koffieochtend spraken we met elkaar over liturgie en de
betekenis en waarde van de liturgische kleuren. Het was voor menigeen onbekend
terrein en een welkom nieuw inzicht wanneer en waarom de verschillende kleuren
gebruikt worden. U moet dan denken aan het ‘Antependium’ (het kleed over de tafel),
de wand achter de gedachteniskaarsjes, maar ook mijn toga en zelfs de mapjes om
mijn tablet.
In het kort: de kleuren ‘verschieten’ aan de hand van de feesten en de periodes
daarvoor en/of daarna.
De feesten (Kerst, Witte Donderdag, Paaszaterdag en Paasmorgen) zijn wit. Wit en
eventueel goudgeel (de kleur van het ‘hoge feest’)
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Pinksteren is uiteraard niet wit, maar rood.
Vóór Kerst kennen we de 4 adventszondagen, deze zijn paars.
Net als de 6 zondagen voor Pasen, de 40 dagentijd (van oudsher in de katholieke en
vroeg-kerkelijke traditie ook ‘vasten’ genoemd).
Binnen die twee periodes kun je eventueel nog een ‘roze’ zondag onderscheiden. Een
zondag waarin het wit van het feest al iets doorschemert. De derde adventszondag en
de vierde in de 40 dagentijd: Gaudete en Laetare, verblijdt u en verheug u.
Dan kennen we de witte periodes, van Kerst tot en met Epifanie (6 januari) en de 50
dagentijd van Pasen tot Pinksteren.
Alle andere zondagen zijn groen.
In twee schema’s ziet het er dan als volgt uit:
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ds. Leo Webbink
De (75+) jarigen de komende week zijn:
20-6-2022 Mevr. E.J. Veldkamp - van der Vlies Aardster 217
2403RP
Bent u nog geen 75, maar wel jarig deze week? U ook van harte gefeliciteerd.
Op 25 juni hopen Janneke en Erik Verleng-Kool, Tjalk 8 2401NC de dag te gedenken
dat zij 40 jaargeleden in het huwelijk traden. Wij willen hen vanaf deze plaats van
harte feliciteren en wensen hen een mooi dag toe.
Jeugd en Jongerenwerk
KIA:
De vakantieperiode breekt aan. Hoe we na de zomer verder gaan? Dat hoort u nog van
ons.
Alphense Squad
Doe je volgend jaar ook mee? Ben je tussen de 14 en 18 en heb je op zaterdagavond
zin in gezelligheid, dan ben je van harte welkom!
We starten in september rond de startzondag dus hou de weekbrief in de gaten of
stuur Annelies een appje: 06-24542352. Dan laat ik het weten als we weer starten.
Tof als je komt!
Van de predikant:
Nieuw telefoonnummer ds. Leo Webbink
Beste mensen, een nieuw telefoonnummer levert altijd een hoop verwarring op. Dus
het liefst houdt iedereen graag zo lang mogelijk hetzelfde nummer. Helaas lukt dat
niet altijd. Zo is mij dat nu ook overkomen.
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Door wisselingen in abonnementen en verschuiving van providers zie ik mij
genoodzaakt voor mijn bereikbaarheid voor het werk een nieuw nummer te moeten
gebruiken.
U kunt mij daarom vanaf nu bereiken op dit nieuwe nummer:
Ds. Leo Webbink – 06 19 26 25 66
Schroom niet om te bellen als u in contact met mij wil komen, als het maar enigszins
kan zal ik opnemen, en anders probeer ik zo snel mogelijk terug te bellen. U mag
natuurlijk altijd wat inspreken op de voicemail.
Dit nummer is ook bereikbaar voor Whatsapp.
Ds. Leo Webbink
Vakantie
In de periode van 11 juni tot en met 3 juli ben ik afwezig in verband met vakantie.
Mocht er in deze periode behoefte zijn voor pastoraat of anderszins begeleiding door
een predikant, dan kunt u contact opnemen met de scriba, Maartje Hesseling
tel 06-23189584.
Vanaf 4 juli ben ik weer aanwezig en bereikbaar.
Ds. Leo Webbink
Pastoraat
Mocht u, om wat voor reden dan ook, hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen
met onze predikant: ds. Leo Webbink,
Tel. 06-19262566 e-mail: dswebbink@outlook.com
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.
Voor diegenen die al met vakantie gaan: veel plezier, rust lekker uit en kom gezond
weer terug! Maakt u iets leuks mee, of wilt u een foto met ons delen: stuur even naar
mij door dan plaats ik het in de weekbrief.
Door de columns weet ik hoe leuk de gemeenteleden deze persoonlijke verhalen
vinden. Wie durft?
Namens de kerkenraad
Een zonnige groet.
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