Vandaag ontvangt u weer een bericht vanuit de Oude Kerk.

Startzondag 2013 – De moerbeiboom

Aanstaande zondag is het de Startzondag, 12 september, de ‘Sterrenstartzondag’.
Er staat een fantastische programma op stapel en er is met plezier aan voorbereid
en nu worden er de laatste kneepjes aan gedaan. Met jong en oud gaat het over de
sterren die Abraham zag toen hem beloofd werd door God dat hij net zoveel
nageslacht zou krijgen als hij sterren aan de hemel zag staan. Het belooft een
prachtige dag te worden en als u zich nog niet heeft opgegeven kan het nog net om
dat te doen.
We zijn ook heel verheugd dat we in deze kerkdienst Leo Boers mogen bevestigen
als ambtsdrager. Dat maakt het deze Startzondag nog feestelijker!
Maar waar ging het eerdere Startzondagen over? Vorig jaar werden er gedichten
geschreven. En een aantal jaar geleden was er ook een origineel idee: het planten
van de moerbeiboom. De foto’s van Arnold Knoppert spreken van een enorm plezier
om met elkaar die taak te doen. Met een dominee in toga ijverig scheppend, en de
moerbeiboom die met man en macht, met hulp van oud en jong in de kerktuin wordt
gezet. En daar staat hij nu nog steeds!
Het is grappig om je af te vragen wie er harder is gegroeid: al die kinderen op de foto
of de moerbeiboom. Laten we er aan denken om zondag de aanwezige kinderen
even bij de moerbeiboom te zetten, na of voor de vossenjacht, en er een foto van te
maken. Om als het ware een nieuw streepje in de tijd te zetten!
Verder vergadert het voorbereidend comité voor het Kerstfeest voor ouderen op
dinsdag 14 september om 14.00 uur in de pastorie.
Zondag 19 september is er om 16.00. uur in de Oude Kerk het oratorium Abraham
waar lang naar is uitgekeken en waar we inhoudelijk ook goed op voorbereid zijn
door de kerkdiensten die er over dit onderwerp zijn geweest.
Ds. Neeltje Reijnders
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Kijkt u liever thuis online, dan kunt de dienst volgen via;
Kerkomroep

Deelnemen via Kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10283

Ondanks de versoepelingen is het wel belangrijk dat de basis hygiënemaatregelen
en de 1,5 meter afstand van kracht blijven. We dringen er dan ook bij u op aan om
deze maatregelen te respecteren, voor uw en andermans gezondheid.
Vanuit de kerkenraad
Gelukkig heeft niemand bezwaar aangetekend dat Leo Boers als ouderling van onze
gemeente zal worden bevestigd op zondag 12 september a.s.
Op woensdag 15 september heeft de kerkenraad van de Oude Kerk de kerkenraad
van de Ontmoetingskerk uitgenodigd voor een BBQ. Door Corona is deze afspraak
steeds vooruit geschoven, omdat het al weer 2 jaar geleden is dat onze kerkenraad
welkom was in de Ontmoetingskerk. Op deze manier leren we elkaar steeds beter
kennen.
Zondag 19 september
Op zondag 19 september a.s. vindt er om 16.00 uur hier in de Oude Kerk het
oratorium Abraham plaats. De teksten zijn van Huub Oosterhuis en de muziek is van
Antoine Oomen. We horen die middag bekende musici optreden en kunnen
krachtige teksten en schitterende muziek beluisteren. Zo’n buitenkans in je eigen
kerk!
Vanwege deze unieke uitvoering is ds Neeltje Reijnders, als voorbereiding, de
afgelopen weken met Abraham aan de slag gaan in de kerkdiensten waarin ze voor
is gegaan.
Zo zijn we goed voorbereid op het oratorium en hebben we de verschillende
verhalen over Abraham weer scherp en zullen we nog meer genieten en opsteken
van deze muzikale uitvoering. Voor meer informatie zie ook onze website.
Collecte
Bij de uitgang van de dienst is er een collecte.
Wilt u (op afstand) deelnemen aan deze collecte? Dan kunt u uw bijdrage
overmaken op het volgende rekeningnummer:
NL 86 RABO037 372 53 45 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk.
De opbrengst van deze collecte voor verdeeld tussen de Kerkrentmeesters en
Diaconie.
Wandelend in gesprek!
Het wandelen op donderdag gaat komende tijd door, maar het is verplaatst.
Het is verplaatst van 9.30 uur i.p.v. om 13.00 uur. We starten nog altijd bij de Oude
Kerk op het Wilhelminaplein. En we lopen in tweetallen, op afstand. Wandel je een
keer mee? We gaan dan een uurtje wandelen in tweetallen, op gepaste afstand,
maar met de mogelijkheid voor ontmoeting en gesprek. Opgeven is niet nodig, we
zien wel wie er meedoet. Eén van de voorgangers van de Oude Kerk of de
Ontmoetingskerk is steeds van de partij.
Fiets over?
Hebt u een fiets staan die u niet gebruikt? Vluchtelingen die zich in het Westland
komen vestigen hebben daar misschien wat aan. Als u belt met Vluchtelingenwerk,

wordt die fiets bij u opgehaald, telefoon 0174 442120.
Op de website van de Oude Kerk kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
die er gaande zijn.

Contact
In de tussentijd: Pas op uzelf, en op uw naasten.
Kijk zeker in deze tijden om naar anderen die alleen zijn, stuur een kaart of bel
iemand even op en blijf gezond!
Wilt u zelf contact, u kunt contact opnemen met onze predikant;
ds. Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006;
e-mail: neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl
Contactpersoon pastoraat: Caroline Koenen – tel. 06-10541301,
e-mailadres:scriba@oudekerk-naaldwijk.nl
Contactpersoon pastoraat: Annie van Hoeven - tel. 0174-627419,
e-mailadres: a.vanhoeven@caiway.nl
Contactpersoon praktische zaken: Willem Jan Boerema - w.boerema@hetnet.nl

