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Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d. 11 februari  
nummer 4, verschijningsdatum: 21 februari 2019 
 
Bij de diensten 

24 februari 
De Ontmoeting 
Vandaag lezen we voor het laatst uit Ester. Het leesrooster gaat er wat hap-snap 
doorheen. De afsluiting is vreselijk en feestelijk tegelijk. Hoort dat bij elkaar? 
HH 
 
24 februari  
De Bron 
Deze dienst zal in het teken van staan van de doop van Owynn, de zoon van Linda 
en Diederik Postmus, het broertje van Lexsanne en Dominique. Het gebeurt niet zo 
vaak meer dat er in De Bron gedoopt wordt, dus is het extra feestelijk als we dat met 
elkaar weer zullen beleven!  
PvdP 
 
3 maart 
De Bron 
Vanaf deze zondag volgt het leesrooster weer de lijn van het evangelie. Een 
gedeelte uit de zgn. 'veldrede' van Jezus, uit Lucas. Het lijken wat losse spreuken, 
en dat zijn het misschien ook wel. Of zit het verband aan het einde, over het horen 
en doen van Jezus' woorden? 
HH 
 

Kerkdienstroosters 

De kerkdienstroosters 2019 voor De Bron, De Slingeborgh en De Ontmoeting staan 
op internet. Een link naar de roosters staat op 
http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten 
 

Kindernevendienst 

Zondag 24 febr – Ester 8:3-8; 9:1-23 
Wat kun je doen?  
De wet om de joden uit te roeien, kan niet veranderd worden. Daarom maakt de 
koning er een wet bij waarin staat dat zij zich wel mogen verdedigen. Met de 
kinderen praten we over: Wat kun je doen als er iets gebeurd is dat niet zomaar te 
herstellen is?  
 
Zondag 3 maart  – Lucas 6:39-49 
Wat zie jij in de spiegel?  
Jezus spreekt zijn leerlingen toe. Als je oordeelt over een ander zonder kritisch naar 
jezelf te kijken, lijk je op een blinde die een andere blinde wil begeleiden. Je lijkt dan 
op iemand die een ander wijst op een splinter, terwijl je zelf een balk in je oog hebt. 
 

Meezingen op Goede Vrijdag? 

Voor de drie dagen van Pasen wilden we een ad-hoczanggroep formeren. Door de 
(on)mogelijkheden van de dirigent gaat dat (alleen) voor Goede Vrijdag lukken. En 
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nu is het nog de vraag of we voldoende zangers bij elkaar kunnen krijgen. Daarom, 
vind je het leuk om te zingen (je hoeft echt geen topartiest te zijn…) en zie je hierin 
een leuke mogelijkheid voor een beperkt en overzienbaar projectje voor jezelf, doe 
dan mee! 
De repetitieavonden zijn: dinsdagen 2, 9 en 16 april (eventuele reserve: 26 maart). 
Goede Vrijdag is 19 april. Alles in De Bron. Peter Kleefman dirigeert en Pieta 
Broerse begeleidt. 
Aanmelden uiterlijk 17 maart per mail bij Marije Telgen, marijetelgen@gmail.com. 
Mocht mailen niet mogelijk zijn, dan kan aanmelding ook telefonisch bij ds. Esther 
Struikmans, tel. 050-3133619 (spreek in bij afwezigheid) 
Zing(t) u/je mee?! 
 

Ontmoetingsbijeenkomsten 
Er is nog plaats bij de laatste ontmoetingsbijeenkomsten over het thema: Een goed 
gesprek over Jezus. U kunt zich voor een van de bijeenkomsten opgeven bij: dhr. 
Willem Fledderus, Vondellaan 75,  e-mail: willem.fledderus@planet.nl , tel: 412977. 
Indien u dit wenst, kan er gezorgd worden voor vervoer. Dit zijn de data: 
 
Middagbijeenkomsten:  
Maandagmiddag    25 februari aanvang 15:30 uur leiding: ds. Esther Struikmans      
De Bron 
Donderdagmiddag 28 februari aanvang 15:00 uur leiding: ds. Peter van de Peppel  
De Bron 
 
Avondbijeenkomsten: 
Donderdagavond  7 maart  aanvang 20: 00 uur  leiding: ds. Peter van de Peppel    
De Bron 
 
Meezingen op Goede Vrijdag? 

Voor de drie dagen van Pasen wilden we een ad-hoczanggroep formeren. Door de 
(on)mogelijkheden van de dirigent gaat dat (alleen) voor Goede Vrijdag lukken. En 
nu is het nog de vraag of we voldoende zangers bij elkaar kunnen krijgen. Daarom, 
vind je het leuk om te zingen (je hoeft echt geen topartiest te zijn…) en zie je hierin 
een leuke mogelijkheid voor een beperkt en overzienbaar projectje voor jezelf, doe 
dan mee! 
De repetitieavonden zijn: dinsdagen 2, 9 en 16 april (eventuele reserve: 26 maart). 
Goede Vrijdag is 19 april. Alles in De Bron. Peter Kleefman dirigeert en Pieta 
Broerse begeleidt. 
Aanmelden uiterlijk 17 maart per mail bij Marije Telgen, marijetelgen@gmail.com. 
Mocht mailen niet mogelijk zijn, dan kan aanmelding ook telefonisch bij ds. Esther 
Struikmans, tel. 050-3133619 (spreek in bij afwezigheid) 
Zing(t) u/je mee?! 
 
Sterke lamp gezocht 
Voor de dienst in De Bron op Goede Vrijdag wordt een sterke lamp gezocht, 
die we zouden mogen lenen. We denken aan bv. een bouwlamp of een andere lamp 
met een sterk schijnsel. Wie kan ons hiermee helpen? 
Ds. Esther Struikmans en Rita Lammers 

mailto:marijetelgen@gmail.com
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Nieuws uit de kerkenraad 4 februari 2019 

Het belangrijkste nieuws. Uitgebreider op de website (menu Taakgroepen-
Kerkenraad) 
1. Jeugdwerk 
Geert Warris, voorzitter van de jeugdraad, is vanavond bij ons. De jeugdraad is er 
vooral om ondersteuning te bieden aan de werkers in de wijken. Via moderne 
communicatie wordt  contact met de jongeren gehouden. Daarbij gaat het minder om 
'jongeren bij de kerk houden' dan om 'als kerk naar de jongeren toegaan'.  
2. Classispredikant 
Ds. Jan Hommes, 'onze' classispredikant, maakt vanavond nader kennis. Pratend 
over de kerk zegt hij dat we naar nieuwe wegen moeten zoeken; zowel qua 
organisatie als qua ambten en kerkorde. Ook de verscheidenheid binnen onze 
kerken komt voorbij: het is soms lastig om alle wensen en stromingen recht te doen. 
Misschien moeten we vaker keuzes durven maken? 
3. Vacatures 
We gaan de gemeente uitnodigen om namen van elkaar of van zichzelf (anoniem) in 
te leveren om de diverse vacatures te kunnen invullen. 
4. School en kerk 
Op voorstel van de predikanten wordt als beleid vastgesteld dat de relatie school-
kerk een essentiële taak (voor hen) wordt. 
7. Vanuit het moderamen 
Een werkgroepje gaat een ontvangst in De Bron organiseren voor de mensen van de 
Koptische kerk. 
Het moderamen krijgt handelingsbevoegdheid om, indien nodig, dingen snel te 
regelen, zoals onlangs bij het kinderpardon en de Nashville-verklaring. 
HH 

 
Voedselbank 
De maandelijkse inzameling voor de Voedselbank in de Bron is deze maand op 
zondag 24 februari.  
We hopen dat de inzameling, net zoals in januari, weer een goede opbrengst gaat 
geven. 
In die maand mochten we 6 volle kratten en veel losse goederen ontvangen.  
Aan geldelijke giften werd in januari een totaalbedrag van € 100,50 ontvangen.  
In dat bedrag is inbegrepen de opbrengst van het eetproject, te weten een bedrag 
van € 56,50. 
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen, hartelijk dank. 
Ook deze keer zien we graag uw bijdrage in de vorm van houdbare etenswaren en 
huishoudelijke artikelen zoals toiletpapier, wasmiddelen, tandpasta en dergelijke 
tegemoet. 
Vanuit de Voedselbank horen we regelmatig dat men onze giften bijzonder 
waardeert en dat de vraag naar houdbare etenswaren en schoonmaakmiddelen 
onverminderd hoog blijft. 
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Namens de Diaconie van de Drieklank, Henk Haverdings 
  
SOOS 

Dinsdag 5 maart om 14.30 uur is er in De Bron weer SOOS. Deze middag is er 
Bingo. Er is ruim tijd om elkaar te ontmoeten en een praatje te maken onder het 
genot van een kopje koffie of thee. U mag natuurlijk iemand meenemen. Voel u 
welkom! 
De gastdames van de SOOS 
 
Samen eten in De Bron 
Op donderdag 28 februari is er weer een ontmoetingsmaaltijd in De Bron waar iedereen 
welkom is. Oud,  jong, samen of alleengaand. Ook de mensen om u heen zijn van harte  
welkom, neem hem of haar gerust mee! Komt u ook eens mee eten?  
Vanaf dinsdag 26 februari 9.00 uur kunt u zich opgeven. Wees er snel bij, want vol 
is vol. 
Als u onverwachts verhinderd bent, dan zouden wij het zeer op prijs stellen dat u zich 
tijdig afmeldt! Er zijn kosten gemaakt en wat belangrijker is: we kunnen bij afzegging 
gasten van de reservelijst uitnodigen! 
Kosten zijn minimaal 4 euro, waarvan 50 euro cent gedoneerd wordt aan de 
voedselbank. Uiteraard ook alles wat meer betaald wordt dan 4 Euro komt ten goede 
aan de voedselbank. 
Vanaf 17.00 uur staat er een kopje koffie/thee voor u/jullie klaar en kunt u elkaar in 
de hal ontmoeten en een praatje maken. Rond 17.45 uur gaan we aan tafel. 
Heeft u vervoer nodig? Wij halen u graag op! 
U kunt zich opgeven bij: 
Gé van der Berg, tel. 341550, e-mail: gvanderberg@ziggo.nl 
Harma Heuving, tel. 865187, e-mail: heuvingharma@gmail.com 
 
Koffieochtend De Bron 
Op de eerste en derde donderdag van de maand: 21 februari en 7 maart staat 
tussen 10.00 uur en 11.30 uur de koffie klaar in De Bron. 
Iedereen is van harte uitgenodigd en neem gerust uw buurman of buurvrouw mee, 
ook zij zijn van harte welkom. We hopen op een gezellige ochtend waar we elkaar 
kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek mogen gaan. 
 
Inloop met koffie 

Elke woensdagmorgen tussen 10:15 en 11:45 uur staat de koffie klaar in de 
consistorie van De Ontmoeting. U, jij bent welkom om vrijblijvend binnen te lopen en 
korter of langer te blijven. Voor ontmoeting, een praatje, gezelligheid, andere 
mensen leren kennen, een pauze tijdens de boodschappen, iets vragen, enz. 
 
Actueel nieuws… 

…is altijd te volgen via onze website: www.dedrieklankassen.nl. Neem daar 
regelmatig een kijkje want de website is èn actueler dan deze wijkberichten, èn er 
staan dingen op de website die hier niet geplaatst kunnen worden. 
 
Namens de redactie van deze wijkberichten een groet aan allen 
Kunnie Lok 
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