Kerkenraad Oudshoornsekerk
Oudshoornseweg 90
2401LC Alphen aan den Rijn

WEEKBRIEF Oudshoornse kerk 27-07-2021
Lieve gemeenteleden,
Het zomerse weer laat nog wat te wensen over, maar ik hoop dat u toch geniet van de
zomer.
Afgelopen zondag ging ds. Verburg bij ons voor.
Het is fijn te zien dat u zo langzamerhand de fysieke dienst weer komt bijwonen. Veel
mensen hebben we lang niet kunnen ontmoeten en ondanks dat we de dienst live
uitzenden is het toch veel fijner om met elkaar in ons mooie kerkgebouw te zitten en
elkaar na afloop te spreken. Het zingt trouwens ook veel lekkerder.
A.s. zondag gaat ds. J. 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.
Corona
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.
Collecten:
De collecten zijn a.s. zondag bestemd voor: de 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
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naar mevrouw Jenny van Dorp 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.
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:
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
03-08-21: Mevr. G.W. de Raet-Kleijweg, Uranusstraat 594 2402CG
03-08-21: Mevr. J.F.C. van Bodegraven-Ocké, Uranusstraat 590 2402CG
08-08-21: Mevr. P.C. van Alphen-Bosch, Uranusstraat 248 2402AM
Bent u jarig, maar nog geen 75 plus? Toch ook van harte gefeliciteerd.
Nog even wat leuke zaken vermelden: Maya Walburg heeft zich weer bij onze
gemeente laten inschrijven, welkom terug Maya, je hoort tenslotte bij de
Oudshoornsekerk.
Afgelopen zondag, toen de dienst net begonnen was, schuifelde er nog een “man op
leeftijd” naar binnen: de 99 jarige Dirk van Vliet, ooit zelf een goed organist en
dirigent. Hij verblijft ter revalidatie in verpleeghuis Oudshoorn, maar wilde “er even
uit” en wat is dan mooier dan naar de kerk te gaan. Velen van ons kennen hem van
diverse gelegenheden, maar het blijft een graag geziene gast. U ziet: oud, een
rollator en een verpleeghuis houden hem niet tegen om de kerk te bezoeken. Mooi!
Het werk gaat door:
De startzondag vindt plaats op 26 september met als thema: “wanneer start uw
zondag?”
Beroepingscommissie
Ik beloofde u op de hoogte te houden van de stand van zaken. Welnu, de
solvabiliteitsverklaring is binnen. Voordat we nu een advertentie kunnen gaan plaatsen
moet er eerst nog een gesprek plaats vinden tussen het moderamen en de
classispredikant. We hopen dat in de 2e helft van augustus te kunnen realiseren
waarna we over kunnen gaan tot adverteren.
De “tijd van bezinning” is goed, we kijken weer eens kritisch naar onze organisatie:
wat kan beter? Waar zijn nog mensen nodig? En hopen natuurlijk van harte dat we
met elkaar een mooie gemeente blijven.
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Jeugd en Jongerenwerk
Vragen? Bel of app Annelies op 06-24542352!
KiA (4 tot 12 jaar)
Het is zomervakantie! Voor dit seizoen zit de KIA erop. Op de startzondag, 26
september, starten we weer met een heel nieuw seizoen. We gaan er die dag een
feestje van maken dus zet het in je agenda. We kijken er enorm naar uit om jullie
weer te zien!
Een heel fijne zomer en tot in september!

Alphense Squad (14 tot 18 jaar)
Vakantie! Whoop-whoop! Voor nu even geen verplichtingen, heerlijk!
Na de startzondag op 26 september gaan we weer lekker van start! De eerste Squad
staat gepland voor vrijdag 1 oktober, van 20:00 tot 21:30 in de achterzaal van de
kerk. Ik zie je dan!
Project Jongerenambassadeurs (18 t/m 27 jaar)
De Oudshoornse Kerk start een project en we hebben je hulp nodig. We zoeken
jongeren die ons helpen om een mooi aanbod te maken voor mensen die zingeving
zoeken maar niet bij een kerk horen. Het wordt leuk, gezellig en leerzaam! Heb je van
oktober tot april (max!) 2 uur per week beschikbaar? Heb je zin om wat nuttigs te
doen? App Annelies: 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.
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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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