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Kerkdiensten 04 oktober:
09.30 uur: Ontmoetingskerk, Ds.T. Zoutman, Den Haag-Leidschenveen. Israelzondag.
4 en 18 oktober kinderkerk 2.0
De eerste twee keren kinderkerk zijn geweest en we hebben het erg leuk gehad; op de website van Emmaus kun
je foto’s terugvinden om een indruk te krijgen. We hebben samen gevierd (zingen, bijbelverhaal), samen dingen
ontdekt (knutselen, bouwen, onderzoeken) en samen gegeten. Op zondag 4 en 18 oktober zijn alle kinderen van
de basisschool weer van harte welkom in de Ontmoetingskerk. We beginnen om 11:00 en het duurt tot 12:30;
opgeven is niet nodig. Het thema voor de komende twee keren zal ‘De ark van Noach’ zijn; wij hebben er al weer
veel zin in! Groetjes van het Kinderkerkteam
Bijwonen van de kerkdiensten: Aanmelden kan via de mail (aanmeldenkerkdienst@pge.nu) en bij uitzondering
telefonisch bij Johan Dekker (06-4263 7340). Graag aanmelden voor vrijdag 18.00 uur.
Collecte Israelzondag 1e collecte diaconie NL 07 RABO 0373709986 PGB Diaconie Emmaüs
2e collecte Kerk
NL 68 RABO 0373716648 Prot.Gem.Bodegraven inz Emmaüs
Kerk en Israël leren door ontmoetingen en dialoog
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit.
Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joodschristelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is
gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe.
Er staan nu ook bij de uitgang collecte zakken. Deze staan in dozen met daarop voor wie het bestemd is.
Als u dit wilt kunt u uw collecte geld hier in kwijt.
Bloemengroet
Op zondag 27 september werden de bloemen bezorgd bij mw. Sjaan Metselaar
Kerkdienst 11 oktober:
09.30 uur: Ontmoetingskerk, Ds. A.P. Tack. Bevestigingsdienst.
11.30 uur: Ontmoetingskerk, Arjo van der Steen. Sunday Half Hour XL. M.m.v. Twenty 4 Eleven Gospelband.
Sunday Half Hour, dit keer een XL versie. Dit betekent dat we net iets meer tijd nemen dan een half uur.
Het thema van dit SHH is: “You say”. Het gaat in deze dienst over de woorden die we uitspreken. De kracht van
wat we zeggen moeten we niet onderschatten. We gebruiken onze tong soms niet juist.
“Our tongue; a blessing or a curse?” Arjo van der Steen zal met ons nadenken over dit onderwerp.
Vanwege de coronamaatregelen vragen wij om aan te melden. De link hiervoor wordt komende week
aangemaakt en gedeeld op de pagina www.pge.nu en op social media. Er zal ook een livestream zijn, die link is
vanaf 11 oktober te vinden op de website van de kerk.
Deze dienst wordt georganiseerd door de jongerendienstcommissie, maar is voor iedereen, jong en oud!
Ook als u/jij nog nooit bent geweest, van harte welkom om de dienst mee te maken of mee te kijken.
Kerk in de week:
Belijdenisgroep
We hopen op jonge mensen die verder willen met geloof, hoop en liefde, ouders die hun kind lieten dopen,
mensen die op hun trouwdag naar de kerk kwamen voor Gods zegen en anderen die hier al langer over na
denken. We starten op maandagavond 5 oktober 20-21, i.v.m. de nieuwe coronaregels niet bij mij thuis, maar in
't Centrum. Op de eerste avond spreken we onderwerpen en data af. Van harte welkom, Bram Tack
Bevestigingsdienst
Op 11 oktober a.s. is de bevestigingsdienst in de Ontmoetingskerk, ds. Bram Tack gaat voor.
In deze dienst zullen de volgende gemeenteleden (her)bevestigd en benoemd worden:
Bevestigd tot diaken: Henk Stapper, herbevestigd als diaken: Anton van Rijn.
Bevestigd tot pastoraal ouderling: Bas Batelaan.

Herbevestigd als ouderling kerkrentmeester: Wim Komrij en herbevestigd als taakouderling Bouwen &
Ontmoeten: Swier Frouws. Benoemd tot pastoraal medewerker: Jolanda Gijsbertse.
Wij hopen op een blijde dienst! Alie Benedictus (scriba)
Van de kerkenraad. Afgelopen woensdag was er een ingelaste kerkenraadsvergadering. De kerkenraad is
verheugd dat daarbij kennis is gemaakt met de beoogde interim-predikant. Er waren goede gesprekken en de
kerkenraad vertrouwt er op dat deze interim-predikant Emmaüs kan ondersteunen bij het op gang brengen van
gesprekken over de (veelkleurige) identiteit van de gemeente en ons kan voorbereiden op het beroepingswerk.
De interim-predikant zal ook aanwezig zijn op de gemeente avond op maandag 12 oktober a.s. Voor informatie
over de gemeente avond wordt verwezen naar elders op de zondagsbrief.
Namens de kerkenraad, Gert Jan Meijers
Gemeenteavond Door de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet heeft de kerkenraad zich beraden over de
gemeenteavond. Na overleg is besloten de avond van 7 oktober te verschuiven naar maandag 12 oktober zodat
we technisch het e.e.a. kunnen regelen voor een bijeenkomst in twee ruimtes t.w. de kerkzaal en de
ontmoetingsruimte. Dat betekent dat 2 x 30 personen zich op kunnen geven. Via een beamerscherm kan men
meekijken in de andere ruimte. Aanmelden kan tot uiterlijk 9 oktober via aanmeldenkerkdienst@pge.nu. Op deze
avond zullen de voortgang in het visitatieproces en het jaarverslag Emmaüs besproken worden. Graag ontvangt
de kerkenraad vooraf, tot uiterlijk vrijdag 9 oktober uw vragen ter voorbereiding op de gemeenteavond op
scriba@pge.nu of in de bus op Oranjelaan 22. Tenslotte is er, in tegenstelling tot eerder bericht, geen koffie en
thee vooraf mogelijk. Met vriendelijke groet, Alie Benedictus, scriba
Het boekje Jaarverslag Emmaüs 2019-2020 is beschikbaar voor gemeenteleden. Op dinsdag 6 oktober kunt u
tussen 19.00 uur en 20.00 uur in ’t Centrum een exemplaar afhalen.
Rouwgroep In het nieuwe boekje van Vorming en Toerusting kondigden wij de mogelijkheid van een rouwgroep
aan. Hierover is met een aantal mensen al contact geweest, en daaruit blijkt dat er belangstelling voor is. Bij
voldoende deelname beginnen we op donderdag 29 oktober, om 14.30 uur in een van de zalen van het Centrum.
(Dit onder voorbehoud van de dan geldende coronaregels. De kans is groot dat het moet worden uitgesteld.)
Wilt u zich hiervoor aanmelden of hebt u behoefte aan informatie hierover, dan hoor ik dat liefst via de mail.
Maar als dat niet mogelijk is kan bellen natuurlijk ook.
Esther Dijkstra-Rensen (e.dijkstrarensen@hotmail.com, 0348-501859)
Gezocht archivaris. Jan Muller heeft aangegeven, dat hij per 31-12-2020 gaat stoppen als archivaris van de
PGB gemeente. Het is jammer, dat Jan gaat stoppen, omdat hij jarenlang punctueel het archief heeft
bijgehouden. Nu zijn we dus op zoek naar een archivaris "dat kan een man of vrouw zijn"
Het gaat om een halve dag per 2 weken. Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Gerrit Soet mobiel: 06
2044 0694 of per e-mail: gpsoet@casema.nl namens de CvK, secretaris, Gerrit Soet.
Zaterdag 17 oktober gaan de BOC-vrijwilligers weer op pad om uw oud papier en karton op te halen.
Wij starten een half uur eerder om 8.00. Vooral de middagploeg heeft nog een aantal vrijwilligers nodig.
Het BOC-team.
Collectes: Diaconie: € 194.70 (vredeszondag) Kia/ww €: 15.00 Emmaüs: € 384.00 Busjes: € 110.10

Op deze zondagsbrief staan persoonlijke gegevens. We gaan ervan uit dat u hiermee vertrouwelijk omgaat.

