Kerkenraad Oudshoornsekerk
Oudshoornseweg 90
2401LC Alphen aan den Rijn

WEEKBRIEF Oudshoornse kerk 20-07-2021
Lieve gemeenteleden,
De eerste week van de schoolvakantie is begonnen, dat betekent voor veel mensen:
rust, even resetten en weer bij jezelf komen. We hopen dat u allen een fijne zomer
hebt.
Afgelopen zondag ging ds. Delhaas bij ons voor. Een mooie dienst waarin we veel
hebben gezongen. Dat zingen mag wel weer, maar we moeten wel goed ventileren. Dat
betekent dat de zijdeuren van de kerk open moeten staan. Als u dat te koud vindt of
te veel “op de tocht” zit, dan willen we u verzoeken in de banken plaats te nemen.
Ventileren is te belangrijk om achterwege te laten. Daarnaast houden we de 1.5 meter
afstand. Na de dienst bent u welkom voor een kopje koffie of thee.
A.s. zondag gaat ds. Verburg 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 onderhoud van het kerkgebouw 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 Bets Bleeker gebracht.
Nu we in een vacante periode leven is het wat lastiger het wel en wee te volgen. Ik wil
dan ook een beroep op u doen en het ons laten weten als er bijzondere zaken zijn.
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U laat mij vaak weten het zo fijn te vinden als u hoort hoe het met iemand gaat.
Zonder vaste predikant hebben we u nodig voor deze informatie.
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.
De (75+) jarigen de komende week zijn:
20-07-21: Dhr. P.S.H. Splinter, Prunusstraat 7 2404VM
29-07-21: Mevr. A.P. Botermans-Lubking, Provinciepassage 14 2408GV
30-07-21: Mevr. M. van der Kooij-Muit, J. van Stolbergstraat 17 2404CZ
31-07-21: Dhr. D. Verkade, Houtzwam 40 2403SW
Bent u jarig, maar nog geen 75 plus? Toch ook van harte gefeliciteerd.
Het werk gaat door:
De startzondag vindt plaats op 26 september met als thema: “wanneer start uw
zondag?”
Dan horen we van diverse kanten dat u benieuwd bent hoe het staat met de
beroepingscommissie. De commissie is er helemaal klaar voor: alle stukken zijn klaar,
we hebben met elkaar al een paar goede bijeenkomsten gehad, maar………..de PKN vindt
dat een vacante gemeente een tijd van bezinning moet doormaken en dat is eigenlijk
ook logisch. Als gemeente moeten we nu elkaar vast houden en zorgen dat ieder
zijn/haar plekje op een prettige manier beleefd. Dat we de zaken oppakken die nodig
zijn.
Na de eerste weken van de zomervakantie zullen we met de classispredikant een
gesprek hebben over het vervolg.
En we beloven u: we houden u op de hoogte.
Dan ontvingen wij een bericht van de wijkgemeente Goede Bron met het verzoek dit
met u te delen:
“Voorgenomen besluit:
De kerkenraad van wijkgemeente Goede Bron stemde 30 juni jl. in met het
advies van de stuurgroep "Toekomst Goede Bron" om op termijn samen te gaan
kerken in De Bron en over te gaan tot verkoop van de Goede Herder kerk. De
volgende stap in dit traject is om dit voorgenomen besluit voor te leggen (
"kennen en horen”) aan de gemeenteleden. Dit zal zowel schriftelijk als
mondeling gebeuren na de zomerperiode.”
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).
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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
Annelies? Laat het even weten: aspeekenbrink@silverstreak.nl of 06-24542352.
KIU (Kerk In Uitvoering)
We hebben als goede gewoonte bij de start van een nieuw kerkelijk jaar ook een
uitgave van Kerk In Uitvoering te verspreiden.
Daarvoor hebben we kopij nodig. U krijgt daarvoor de gelegenheid tot 1 september de
tijd, dus een mooie lange zomer om over na te denken.
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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