
 

                                                                      november 2020 

Preekrooster  
8 november  Ds. H. Donga  
15-11 Ds. S. van Kammen 
22-11 Ds. S. van Kammen (Eeuwigheidszondag) 
29-11 Ds. S. van Kammen (1ste Advent) 
06-12 Ds. S. van Kammen (2de Advent) 

Agenda      
donderdag  26 november       Leerhuis                   19.00 uur 

vrijdag         27 november      Met volle mond         19.00 uur 

dinsdag       1  december        Kring Bonhoeffer     10:00 uur 

dinsdag       1  december  Overleg brandpuntraad  20:00 uur 

 
Pandemieën zijn helaas niet nieuw ook Luther had er mee te kampen. 

In Europa vonden zeer uitgebreide epidemieën plaats in de 6e eeuw rondom de Middellandse Zee en  
In de 14e eeuw vonden in heel Europa zeer uitgebreide epidemieën plaats  
In augustus 1527 komt de pest in Wittenberg en de professoren van de universiteit krijgen de opdracht uit te 
wijken naar Jena, 160 km naar het zuiden. Vijf dagen later wordt de hele universiteit naar Jena verplaatst. 
Luther besluit echter te blijven met zijn gezin om zo de bevolking te dienen. Luther was zich wel bewust van 
de gevaren: twee van zijn broers waren op jonge leeftijd overleden aan deze ziekte. Op 15 augustus meldt 
Luther aan zijn vriend Spalatinus dat 18 mensen zijn overleden, waaronder de zoon van de rector van de 
universiteit, Justus Jonas en Luthers zoon Hans is ook ziek. 
Ook wij slaan ons er doorheen. Met de maatregelen die we nemen. Zo hebben we een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar tot nu toe ging dat allemaal goed. We houden de 1,5 meter aan, er is 
gel om de handen te wassen maar van nu af aan zullen we ook onze jas bij ons moeten houden en 
als we de kerk binnen komen naar de aangegeven plaats gaan en niet meer rondlopen. Misschien 
de jas wel aanhouden, want de deur blijft open.                                                            

Doopdienst    
Zondag 1 november was een bijzonder feestelijke dienst. 
Emmelien van der Ende is gedoopt. Aan de dienst werkte  
ook de cantorij mee. De cantorij was niet echt aanwezig maar 
heeft aan de hand van de muziek gespeeld door klaas via 
internet ieder zijn eigen partij thuis ingezongen. Het was een 
wens van de doopouders om het lied, Kind ,wij dragen je op  
handen meerstemmig te horen als de dopeling de kerk werd 
binnen gedragen. Het was een zeer emotioneel moment. 
Ook het slot lied, nu wij uiteengaan was ook een bijdrage van 
de cantorij.  
 

Eeuwigheidszondag 22 november zullen wij de 

ons ontvallenen herdenken. Voor sommigen van ons zal dat een moeilijk moment zijn. Maar verdriet kan 
misschien een beetje gedeeld worden. 

Eerste advent 29 november begint de aanloop naar kerst. De krans zal weer hangen en de eerste 

kaars zal ontstoken worden.  De adventsmiddag is gepland op 18 december. Of en hoe dat allemaal 
moet gaat lopen, wel of niet en welke voorwaarden en mogelijkheden er dan zijn. We zien wel, we 
houden u op de hoogte.                                                                                                 

Verbouwing Jeugdlokaal 
Er komt schot in de zaak! De kerkrentmeesters hebben besloten dat de grote uitgaven hiervoor kunnen 
worden besteed. Dat is goed nieuws. De kosterswoning zal worden aangepast met onder meer een nieuwe 
keuken. Op het dak van de kerk komen 32 zonnepanelen. De 'gebruikersgroep' heeft namens alle mensen die 
gebruik maken van het gebouw een plan opgesteld hoe de nieuwbouw eruit moest komen te zien. Het 
voornaamste is er komt een nieuwe keuken en een aantal toiletten zodat u hopelijk niet lang meer in de rij 
hoeft te staan. Voor de jeugd komt er een verdieping met een eigen ruimte. Er is ook al een aannemer 
gekozen voor de uitvoering maar het zal nog wel een paar maanden duren voor het werk kan beginnen.  

 

Predikant ds. S. van Kammen 
023-535 10 01  /  06 5064 13 69 
 
Ouderlingen:        06 5207 58 75 
 
Diaconie:              06 2753 97 13 

 


