GEMEENTEBRIEF
Protestantse Gemeente Westervoort
Achtste jaargang

24 juni 2018

Eerste zondag van de zomer

Voorganger
Organist

ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen, Huissen
Herman Steenhuis

Bij de viering
Wie worstelt niet zo nu en dan of misschien wel elke
dag met leed, met zorgen, met pijn? Hoe gaan we
daarmee om – dat is het thema van deze zondag. Aan
de hand van twee bijbelgedeelten en een bekend
kunstwerk staan we erbij stil, geven het de ruimte.
Psalm 142 vertelt over radeloosheid, Marcus 1:29-39
vertelt ons hoe Jezus het druk had met het genezen
van zieken.
Wees welkom in de dienst!

De bloemengroet
De bloemen uit de dienst gaan
naar mevrouw Ger Pieters,
Paepestraat 5, 6931 CP
Westervoort. Als groet van onze
gemeente en ter bemoediging.

Collectes
De eerste collecte is bestemd voor de “Bloemengroet naar gemeenteleden”
Binnen onze gemeente brengen we bloemen vanuit de kerkdienst naar
mensen die om uiteenlopende redenen ondersteuning van ons kunnen
gebruiken. Deze groet is een teken van medeleven met vrolijke en trieste
gebeurtenissen, of gewoon een stukje aandacht. De kosten van de
bloemengroet worden door de diaconie gedragen.
Wilt u ons d.m.v. deze collecte ondersteunen?
U kunt uw bijdrage ook storten op rekeningnummer; Bank: NL77 RABO
0369 7186 31 t.n.v. Diaconale Raad Protestantse Gemeente, onder vermelding:
“Bloemengroet”
De tweede collecte is voor de kerk.

Koffie na de kerkdienst
Na afloop van deze dienst bent u allemaal hartelijk welkom in het Paalmanhuis. Voor koffie, thee
of limonade. Misschien ook een gelegenheid om met elkaar te praten over de dienst. Óf over de
vakantie….

DIENSTEN in de komende weken
Datum

Aanvang

Voorganger

Collecte

1 juli

10.00 uur

Ds. Leen den Besten

Jeugdwerk

8 juli

10.00 uur

Ds. Jelle van Nijen

Jaarproject Hospice

15 juli

10.00 uur

Mirjam Verschure

Diaconie

22 juli

10.00 uur

Ds. Arjen Hiemstra

Diaconie

Bijzonderheden
Koffiedrinken na de dienst
Koffiedrinken na de dienst

Overige informatie
Zoektocht naar nieuwe voorzitter
Aan het einde van zijn zittingstermijn, in december vorig jaar, heeft Henk Bonnink te kennen
gegeven dat hij nog maximaal een half jaar wilde aanblijven als voorzitter. De kerkenraad heeft
u daar indertijd over geïnformeerd. Op de laatste vergadering van dit seizoen, 11 juli, zal Henk
de kerkenraadsvergadering nog voorzitten. Daarna neemt hij afscheid. In een dienst in
september kunnen de gemeenteleden afscheid nemen van de voorzitter.
Al vanaf begin dit jaar is de kerkenraad op zoek gegaan naar iemand die Henk kan opvolgen. Er
zijn verschillende gesprekken gevoerd met diverse gemeenteleden, maar die hebben helaas nog
niet tot resultaat geleid.
De kerkenraad zal zich in haar laatste vergadering van dit seizoen beraden over de vraag hoe
nu verder. Ondertussen blijft de zoektocht gaande. Wie kan ons helpen?

MidZomerConcert Vrienden van de Werenfriedkerk op zondag 1 juli 2018
Dit keer treedt zangeres Martine Fleming op, voor velen een bekende in Westervoort. Martine
wordt daarbij begeleid door een Marietta Martaki op piano en gitaar.
Aanvang 15.00 uur tot 17.00 uur.
Bezoek voor meer informatie www.martinefleming.nl, kijk op
Martine haar YouTube-kanaal www.youtube.com/martinefleming of
like Martine op Facebook via www.facebook.com/martinefleming.nl/
Kaartjes reserveren en meer informatie; lees verder op de website,
www.vriendenwerenfriedkerk.nl
U wordt voor dit concert van harte uitgenodigd!
En u weet het, u steunt een goed doel want de opbrengsten zijn
voor het behoud van onze kerk in Westervoort!

Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting, een terugblik op het afgelopen jaar.
Voor het seizoen 2017-2018 was een afwisselend en aantrekkelijk programma met achttien
activiteiten vastgesteld.
Twee activiteiten (Bijbelse papierknipkunst en Rijkdom en armoede) gingen niet door omdat er
te weinig aanmeldingen waren. De Kerstzangdienst in Zevenaar moest helaas worden afgelast
vanwege de extreme weersomstandigheden.
Over het algemeen werden de activiteiten goed bezocht.
Uitschieters waren: de Kerstlichtjesroute in Zevenaar met ongeveer 350 deelnemers, de Top
2000-dienst in Westervoort (een geheel gevulde kerk).
Ookde lezing van Mirjam Verschure met als titel: Mogen we het leven als geschenk van God
teruggeven (34 personen) in Zevenaar, en de voorstelling: De VerandeRRing in Duiven (30
personen).
Maar ook het bezoek aan Hospice Rozenheuvel in Velp
(15) en de lezing: Het doemdenken voorbij, over
duurzaamheid en zorg voor de schepping (13), en de
lezing over Maarten Luther (12) werden behoorlijk
goed bezocht.
Bijbel en Taal: Op reis met Abraham en Sarai in
Westervoort kent al een aantal jaren een trouwe groep
bezoekers.
De eerste spirituele wandeltocht ging vanwege de
weersomstandigheden helaas niet door. Aan de
overige vier themawandelingen deden gemiddeld ongeveer acht personen mee.
Sommige activiteiten zullen ook volgend jaar weer terugkeren maar waarschijnlijk in een andere
opzet.
Inmiddels is het programma voor 2018-2019 zo goed als rond. Er is een beginnende
samenwerking met Didam en Lathum. Deze gemeenten zullen ook enkele activiteiten verzorgen.

We hopen dat ook in het nieuwe seizoen weer veel gemeenteleden uit onze regio mee zullen
doen!

Bart en Jan onderweg – Gesprekken onderweg
Bart en Jan gaan steeds dieper Italië in. Maar wat zijn ze eigenlijk aan het doen? Lees:
Gesprekken onderweg
Maken jullie een pelgrimstocht, of zijn jullie
eigelijk gewoon op vakantie?
Deze vraag hebben we al verschillende keren
gekregen. De vraag is niet te beantwoorden,
zonder een definitie van een pelgrimstocht. Ik
noem een pelgrimstocht een reis, waarbij
mensen ook op zoek zijn naar rust en bezinning.
Lees verder op:
http://bartenjanopweg.waarbenjij.nu/reisv
erslag/5027681/30-gesprekken-onderweg

Fairtrade kleding-winkel in Duiven
Deze maand is een pop-up winkel in de Elshofpassage te Duiven geopend. Doel van deze winkel
is om het winkelend publiek te laten nadenken over de kleding die zij dragen. Waar is die
gemaakt? Onder welke omstandigheden? Hebben er kinderen aan meegewerkt?
Wat kun je doen om eerlijke kleding te kopen? Dat alles onder het genot van een kop koffie.
Daarnaast zijn er kinderactiviteiten, filmpjes over de textielindustrie, informatiemateriaal, een
kleding-‘swap’, etcetera.
Voor deze pop-up winkel is ZWO Duiven nog naarstig op zoek naar bemanning die hen op
vrijdagavond of eventueel donderdagmiddag wil komen versterken. Zie je kans om ons hierbij te
helpen? Wij horen het graag! Stuur een berichtje naar zwoactie@pkn-duiven.nl. Ook al kan je
niet iedere week, we zijn blij met alle kleine beetjes hulp!

Deze week 26 juni Dag van Slachtoffers van Marteling en Foltering
Helaas komt er in de wereld nog veel marteling en foltering voor. Niet alleen in
derdewereldlanden, waar marteling voor informatie vaker voorkomt dan zou mogen, maar denk
bijvoorbeeld ook aan de gevangen in Guantanamo Bay.
Ook daar vinden deze onfrisse praktijken plaats, en op 26 juni ieder jaar denkt de VN aan de
slachtoffers ervan. Er worden de hele Dag door acties gepland om marteling en foltering tegen
te gaan, en helpen zij organisaties als Amnesty International om slachtoffers te helpen.
Website Amnesty International >>

Kerken Kijken Utrecht
Cultuurhistorisch project Kerken Kijken Utrecht toont u, gedurende de zomermaanden, de
culturele rijkdom van de kerkgebouwen in het centrum van Utrecht. Plan uw bezoek aan een of
meer kerken via deze site. Met het handige plattegrondje kunt u zelf uw route bepalen. Onze
gidsen staan klaar om u te informeren over de architectuur, bouwgeschiedenis en de
kunstschatten die de kerken herbergen. De toegang is gratis, maar een (kleine) donatie wordt
op prijs gesteld. Het Kerken Kijken seizoen loopt van 26 juni t/m 8 september 2018. Link>>

Paalmanhuis in de steigers…

het houtwerk krijgt een frisse schilderbeurt!
Muziek voor de hele maand juni – maak uw keus

hier kunt u luisteren<<<

Nog even dit

Loesje komt deze week met een nieuwe campagne waarbij ze voor het eerst beeld gebruikt.
Zeggen wat je denkt kan ook iets aardigs zijn, is de boodschap. Daarmee wil ze de roeptoeters,
de blaaskaken en de twittertrollen onder ons zover te krijgen om de verruwing op straat en
online tegen te gaan. Want als je dan toch iets tegen elkaar roept, waarom zou het dan niet
aardig kunnen zijn? Voor deze campagne werkt Loesje samen met illustrator Xaviera Altena.

KerkContact kan gelezen worden via de website KerkContact<<<
Corresponderen met de redactie kan via: kerkcontact@prot-gem-westervoort.nl
De redactieleden zijn Miriam Harten en Gerdi van Eck.
Berichten voor de GEMEENTEBRIEF kunt u wekelijks vóór woensdagavond 18.00 uur
per e-mail sturen naar de redactie van de kerkbrief.
Wilt u deze gemeentebrief wekelijks per e-mail ontvangen, geef dan uw adres door aan de redactie
hier kunt u zich ook afmelden als u de brief niet meer wilt ontvangen.
------------- Het laatste nieuws vindt u altijd op de website. --------------

