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BIJ DE DIENST
Alle kerkgangers in deze kerkdienst in de
Petrakerk en in de Vestingkerk een hartelijk
welkom. We hopen met elkaar een gezegende
dienst te beleven. Na afloop van de dienst is er
gelegenheid tot koffiedrinken.
KINDERNEVENDIENST
Bij mij kun je thuis zijn
God woont overal. Maar er is een plek waar je
hem in het bijzonder kunt vinden. Een huis waar
hij woont en waar hij mensen thuis laat komen:
de tempel in Jeruzalem. Maar door handelaren
en geldwisselaars lijkt de tempel niet meer op
een plek waar mensen thuis komen bij God.
Gelukkig doet Jezus daar iets aan.

De komende weken zullen Ineke en Jan Poot,
in Leiden doorbrengen. Daar heeft Ineke een
intensieve training om te gaan horen met haar
implantaat. Ook samen moeten ze veel oefenen.
We wensen hen een goede tijd toe.
HUISPAASKAARSEN
De huispaaskaarsen zijn, voor degene die ze
hadden besteld, in de Kerken neergelegd.
U kunt uw bestelling meenemen.
Uw naam staat op de kaarsen. Ook kunt u
daarop lezen hoe de betaling gaat.
Hebt u nog vragen, dan kunt u mij aanspreken
of opbellen.
Zie schrijven bij uw naam.
Met vriendelijke groet, Wilma Korthals.

BLOEMEN

VOORBEREIDINGEN VOOR STILLE WEEK

De bloemen van vandaag uit de Petrakerk gaan
naar de heer en mevrouw de Bruin – Bassie.
Op 1 maart mochten zij hun 50 jarig
huwelijksfeest vieren.
Hartelijk gefeliciteerd met dit gouden jubileum en
nog veel goede jaren gewenst.
De bloemen vanuit de dienst in de Vestingkerk
gaan met een hartelijke groet en als steuntje in
de rug naar mevrouw Coby Lafeber-Jager.
We wensen Coby alle goeds toe.

Voor de voorbereiding van de diensten in de
Stille Week (26 maart tot 1 april), nodig ik graag
alle betrokkenen uit voor een voorbereidende
bijeenkomst op woensdagavond 21 maart
tussen 19.00 en 20.00 uur in de consistorie van
de Vestingkerk.
D.w.z. alle betrokken ambtsdragers, voorlezers,
organist, vertegenwoordiger van de Cantorij,
kosters en voorgangers zijn hierbij uitgenodigd.
Ds. Evert-Jan Vledder

OMZIEN NAAR ELKAAR
AANDACHT VOOR PASSIEMUZIEK
De heer A. Mierop is opgenomen op de IC in
het ziekenhuis van Dirksland, zijn toestand was
zorgelijk, maar gelukkig gaat het de goede kant
op. Onze gebeden zullen hem en zijn vrouw
steunen.
Mevrouw T.W. Slob-Scheurwater was
opgenomen in het Bethesda ZH te Dirksland.
Daar kreeg ze een nieuwe heup. Inmiddels is ze
voor revalidatie naar Woonzorgcomplex Nieuw
Rijsenburgh gegaan. Haar adres is: Sperwer
271, 3245 VP Sommelsdijk.
Veel sterkte gewenst.

Passiemuziek maakt bij veel mensen iets los.
Dat geldt in het bijzonder voor de muziek van de
‘mathematicus van het gevoel’, Johann
Sebastian Bach. Zijn passiemuziek ontroert,
troost en maakt van ons luisteraars deelnemers
van het lijdensverhaal.
Piet van Winkelhof wil graag aandacht vragen
voor passiemuziek, niet alleen voor de muziek
van Bach, maar ook voor die componisten van
voor en na zijn tijd.
Wanneer:
maandag 19 maart 20.00 uur
Waar:
Petrakerk

SPAARDOOSJESACTIE 2018: TIP 01
Ik las het in een rubriek special voor jonge
meiden. Hoe bereid ik mij voor op Pasen?
Nu. Je bent gewend regelmatig jezelf te
verwennen met een lekker geurtje, een mooi
boek, een tijdschrift, een rookworst van de
HEMA….
Dat doe je in de 40-dagentijd niet. Een bewuste
keuze. En het geld doe je in het spaardoosje
voor vrouwen en kinderen in Libanon. En je
probeer je (even) in hun situatie te verplaatsen.
Hebt u ook een gouden tip. U/jij weet de ZWOcommissie te vinden!
ZWO-commissie PGH
PAASBRUNCH IN DE PETRAKERK
Op tweede paasdag, maandag 2 april is er voor
een ieder die dat leuk vindt een paasbrunch in
de Petrakerk. We beginnen deze brunch om
11.30 uur (inloop vanaf 11.00 uur) en rond de
klok van 14.00 uur zullen we afsluiten. De
kosten van deze paasbrunch zijn € 5,- per
persoon. Meer informatie hierover is te vinden in
de kerkwijzer. Vanaf begin maart zullen er in de
drie gebouwen opgavelijsten liggen.
Namens de paasbrunch voorbereidingsgroep,
Reina van Huizen-Vos.
WERK AAN DE PETRAKERK
Zaterdag 10 maart a.s.: NL-Doet
In en rondom de Petrakerk zijn een aantal
klussen te doen.
Met behulp van een (groot) aantal vrijwilligers
zijn deze zo geklaard.
De klussen zijn: gang opknappen en met een
lichtere kleur sauzen, kapstokken in de hal
schuren en verven, een nieuwe composthoop
maken, enkele deurknoppen in de hal
vervangen, afscheiding kerkplein met nieuwe
paaltjes, kerkplein schoonmaken met hogedruk
spuit, vloerbedekking grote bijzaal en stoelen
schoonmaken.
Aanvang vanaf 09.00 uur tot 15.00 uur.
Wijnproeverij
Vrijdag 16 maart a.s.: Thema Italië. Onder
deskundige leiding (Eric Bimmel) gaan we ook
dit jaar weer een aantal wijnen (met bijpassende
hapjes) proeven.
Kosten € 15,00. Inloop vanaf 19.45 uur.

Bloemenworkshop
Op dinsdag 10 april 2018 zal er weer een
bloemenworkshop zijn die zal worden geleid
door Jessica Moerman van Martine bloemen en
planten. De tijd: vanaf 18.30 tot 21.00 uur in de
jeugdzaal.
De kosten zijn € 20,=. U kunt zich opgeven bij
Arda Siegers  … of op de lijst die in de hal
van de Petrakerk ligt.
COLLECTE-OPBRENGSTEN
Zondag 25 februari 2018
Diaconie: € 245,97
Bestemming: KerkinActie Binnenlands
Diaconaat.
2e/3e collecte:
Kerk a/d Dorpsstraat: € 120,00 / € 59,15
Petrakerk: € 130,02 / € 91,15
Bestemming: werk in eigen gemeente /
Kamp Moria op Lesbos
UITGESTELDE REPARATIE
Kerk aan de Dorpsstraat
Tijdens deze werkzaamheden zal er niet gekerkt
worden in de Dorpsstraat in Nieuwenhoorn. In
tegenstelling tot wat in de Kerkwijzer vermeldt
staat zullen de diensten van 11 en 25 maart
gehouden worden in de Vestingkerk.
Taakgroep kerkrentmeesters
Tekst liturgische schikking derde zondag
Veertigdagentijd.
Thema: Nieuwe bezems vegen schoon
Het eerste optreden van Jezus begint met een
grote schoonmaak van het huis van zijn Vader,
het spirituele centrum. Alles wat de Bron
vervuilt, wordt van tafel geveegd, handelaars en
geldwisselaars stuurt hij weg. De spiegel vertelt
dat ook wij grote schoonmaak moeten houden
om de Bron van waaruit wij leven schoon te
houden. Johannes verhaalt hoe Jezus het plein
voor de tempel, het spirituele centrum,
schoonveegt om zo ruimte te scheppen voor
waar het in dat centrum om gaat: aandacht voor
de Eeuwige en niet voor de handel, waren en
geld. Judaspenningen verwijzen naar de
zilverstukken, het bloedgeld, dat Judas kreeg
voor het aangeven van Jezus.
Schoon schip maken, ruimte scheppen
voor dat wat werkelijk van waarde is
en niet voor geld te koop
Ruimte voor het geheim van leven
is ruimte voor groeikracht in je zelf, vanuit je zelf
als groen dat het duister doorbreekt als leven
dat opstaat uit dat wat benauwt en doodt:
een nieuw begin

DIENST VERSTANDELIJK BEPERKTEN
Op zondag 11 maart is er weer een kerkdienst
met en voor mensen met een verstandelijke
beperking.
Deze dienst wordt gehouden in de Kern aan de
Eikenlaan in Spijkenisse en begint om 15.30
uur.
Het thema is deze middag “delen”.
Voorganger is ds. Helene Perfors. Medewerking
wordt verleend door Chr. Gem. Koor Rejoice uit
Hoogvliet en door organist Peter de Rijke uit
Spijkenisse.
Deze middag wordt er voedsel ingezameld voor
de voedselbank Spijkenisse.
Iedereen van harte uitgenodigd!
The Passion 2018 gaat naar De Bijlmer
De achtste editie van The Passion vindt op 29
maart 2018 plaats in Amsterdam Zuidoost. Dit
stadsdeel, dat in 2018 vijftig jaar bestaat, is in al
zijn veelzijdigheid bij uitstek geschikt om als
decor te dienen voor de eigentijdse muzikale
vertolking van het verhaal over het lijden en
sterven van Jezus. Een rauw, maar troostrijk
verhaal tegen de achtergrond van een wijk die
bekend is met verdriet en tegenslag, maar ook
met wederopbouw en veerkracht.
Dit jaar heeft The Passion het thema “Ik zie jou”
Groet, Arjan Mensinga
Misschien is het leuk om er met een groep(je)
heen te gaan.
KOPIJ ZONDAGSBRIEF
Kopij voor de zondagsbrief van 11 maart 2018
kan gestuurd worden tot donderdag 8 maart
13.00 uur naar Marjan de Haart per mail:
zondagsbrief@pghellevoetsluis.nl

