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Kerkdienst 21-05-2023 
Kerkdienst Dorpskerk 10.00 uur 

 Voorganger: ds. K. Hage 

 Kindernevendienst groepen 1 t/m 8 en kinderoppas 

Kerkdienst Dorpskerk 19.00 uur 

 Voorganger: ds. A.C. Verweij 

Collecte op zondag 21 mei 2023 

We collecteren in één rondgang voor drie 

doelen (kerkbeheer, zending en het diaco-

nale doel). Het diaconale doel voor deze 

zondag is bestemd voor Westlandweek 

Roosevelt Paviljoen 

Toelichting collecte 

De Westlandweek vindt dit jaar plaats van 23 tot 30 sep-
tember in de bosrijke omgeving op het mooie nieuw Hy-
de Park in Doorn, waar het Roosevelt Paviljoen is ge-
vestigd. Deze vakantieweek is bedoeld voor mensen 
vanuit een thuiswonende situatie, die vanwege hun leef-
tijd en/of gezondheid niet meer zelfstandig op vakantie 
kunnen gaan. Ook gasten die rolstoel-gebonden zijn en 
lichte zorg nodig hebben, zijn welkom. Het Roosevelt 
Paviljoen heeft alle faciliteiten om hen goed te kunnen 
helpen. Dit is een vakantieweek waar aandacht en per-
soonlijke zorg aan de gasten centraal staat. Hiervoor 
zorgt een enthousiaste groep vrijwilligers die zich op alle 
mogelijke manieren voor de gasten inzet. Het is gebrui-
kelijk dat een aantal diakenen de groep een dag bezoekt 
tijdens deze week en meehelpt bij de activiteiten. Uw 
bijdrage voor het mogelijk maken van deze vakantie-
week is van harte welkom. U kunt dit werk steunen door 
het op te nemen in uw gebed en/of een bijdrage over te 
maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 
t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Westlandweek 
Roosevelt Paviljoen. Tijdens de (digitale) kerkdienst kunt 
u met uw smartphone via een QR code of via deze link 
een bijdrage overmaken. De volgende verdeelsleutel 
wordt gehanteerd: diaconie 50%, kerkbeheer 40% en 
zending 10%. De code en de informatie over het collec-
tedoel kunt u ook vinden op de website van PG ’s-
Gravenzande (www.pgsgravenzande.nl) link Diaconie. U 
kunt ook bij de uitgang van de kerk uw bijdrage geven. 

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook 
wel “Wezenzondag” genoemd. Jezus is teruggekeerd 
naar de Vader, intussen wachten de leerlingen op de 
komst van de Geest. Voelen zij zich alleen? Als wezen 
achtergelaten?  
Tijdens de avonddienst staat Psalm 68 centraal. Hier 
ontmoeten we een “ruige” God, vol strijdkracht en ma-
jesteit. Tegelijk is Hij ook teer en zacht, een God die om-
ziet naar allen die alleen zijn: “Vader van wezen, be-
schermer van weduwen...God geeft eenzamen een thuis 
en gevangenen vrijheid en voorspoed” (vers 6 en 7).  
We laten ons inspireren door deze bijzondere Psalm, in 
de verwachting dat God ook naar ons zal omzien: “dag 
aan dag draagt en redt Hij ons” (vers 20). 
 
André Verweij  

We leven mee met Joke van Geest 
(Monsterseweg 147a, 2691 JE), er is bij 
haar kanker geconstateerd en ze zal een 
zwaar jaar tegemoet gaan met chemo, 
operatie en bestraling. We bidden dat 
haar weg door deze diepte een weg is waarop de Heer 
zich als Herder laat kennen (Psalm 23). 
 

Alle zieken in de gemeente (ook degenen die hier 
niet worden genoemd) wensen we Gods kracht en 

nabijheid toe. 

NIEUWSBRIEF 
 

Collecte 

Psalm 68 

Omzien naar... 

 

 

 

                                    Wijkgemeente  

                                    Dorpskerk  

Bij de morgendienst 
Zondag 21 mei is de enige zondag die tussen Hemel-
vaart en Pinksteren valt. Deze zondag wordt in de tradi-
tie ook wel Weeszondag genoemd.  
We lezen in de morgendienst uit Handelingen 1:15-26, 
waar Lucas de gemeente tekent tussen Hemelvaart en 
Pinksteren: een groep mensen die wacht en bidt en die 
uit ervaring weet hoe onvolmaakt en kwetsbaar ze zijn, 
maar die toch leeft van een belofte. Het is een spiegel 
waarin we ook de kerk van de 21e eeuw kunnen herken-
nen, een kerk tussen-de-tijden, tussen komst en weder-
komst.  
 

Krijn Hage 

Bakkie Leut 
Elke vrijdagmorgen bent u tussen 10.00 en 11.30 uur  
welkom voor een bakkie en een praatje in één van de 
zalen achter de Dorpskerk.  

https://qrcode.ideal.nl/qr3.ideal.nl/36490f9f-f386-4585-a8c9-2221225ea47c
http://www.pgsgravenzande.nl
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Op 20 mei zijn Frans en Fanny Keere-
weer - Molhoek, Minstreelhof 75, 2694 
AW, vijfentwintig jaar getrouwd.  
 
Onze hartelijke gelukwensen met dit 
jubileum. Een mooie dag toegewenst 
en nog vele goede jaren samen, onder 
Gods zegen.  

Rond het jaarthema van de PKN ‘Aan tafel’ is er nog één 
bijeenkomst, op dinsdag 23 mei.  Wie nog niet is ge-
weest, is alsnog van harte welkom. De avond staat on-
der leiding van ds. André Verweij en begint om 20.00 
uur. Rond 21.30 sluiten we af. In verband met de cate-
ring graag van tevoren even aangeven of je komt. Dat 
kan bij Annie van Antwerpen (hadama@kabelfoon.nl of 
06-41542878) of Bea van Staalduinen 
(bvst@hotmail.nl).   
Met hartelijke groet,  
Annie van Antwerpen  
Krijn Hage  
Bea van Staalduinen  
André Verweij  

Zaterdag 20 mei wordt bij de Kiem 
een Carwash gehouden. Tussen 
8.30 en 12.00 uur kunt u hier te-
recht om uw auto of busje vakkun-
dig te laten wassen.  
De Carwash wordt uitgevoerd 
door elf jongeren die in oktober naar Albanië vertrekken 
om de bevolking daar te helpen met opbouwprojecten. 
De opbrengst van de Carwash is bestemd voor de pro-
jecten in Albanië. Terwijl uw auto of busje gewassen 
wordt, kunt u genieten van een kopje koffie. De kosten 
zijn 10 euro voor een auto, 20 euro voor een busje. Ie-
dereen is welkom om langs te komen! 

Na zes zondagavonden waarop we met een groep jon-
gens en meisjes samen hebben gegeten en gesproken 
over verschillende Bijbelse thema’s, hebben we op vrij-
dag 12 mei het seizoen afgesloten met een uitje naar de 
Tuinderij in De Lier. Op het programma stonden Levend 
Tafelvoetbal en een WC-pottenrace. Super gezellig en 
hilarisch. Volgend seizoen gaan we weer verder! We 
houden jullie op de hoogte.  
 
Groetjes, de leiding 

Bijbelkring Berkenflat 
Maandag 22 mei komt de Bijbelkring van de Berkenflat 
weer bij elkaar. Bij onze bloemlezing uit de Psalmen 
staan we dit keer stil bij Psalm 62 over het stilte en rust 
vinden bij God alleen. We beginnen om 10.00 uur in de 
grote zaal. 
Sylvia van Oosten en Krijn Hage 
 
De eeuwige beginners 
Maandag 22 mei komen de Eeuwige Beginners voor de 
laatste keer dit seizoen bij elkaar. We vervolgen onze 
lezing uit het Bijbelboek Handelingen. Behalve over de 
groei van de gemeente door het Woord en de kracht van 
de Geest gaat het ook over toenemend verzet en groei-
ende weerstand tegen het evangelie. Toch moet ook 
deze tegenbeweging meewerken aan de verspreiding 
van het evangelie. We lezen de tweede helft van hoofd-
stuk 5 en hoofdstuk 6. Zoals gebruikelijk beginnen we 
om 20.00 uur in de Dorpskerk.  
Krijn Hage 
 
Leeskring  
Donderdag 25 mei komt de Leeskring Kerk&Theologie 
bij elkaar in de Dorpskerk. We beginnen om 19.30 uur 
en lezen gedeelten uit Zondagmorgen van Willem Jan 
Otten. Dit keer richten we onze aandacht op wat Otten 
schrijft over de ‘Heilige-Geestweken (p.49-75), over de 
betekenis van Pinksteren. 
Krijn Hage 

Aan Tafel Carwash voor Albanië 

Kringen The Way Up 

Huwelijksjubileum 

Pasta Buffet 
 

mailto:hadama@kabelfoon.nl
mailto:bvst@hotmail.nl
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Te koop: 
wandhangers met 
prachtige bloemen!  
 
De wandhanger is 
een fraaie versiering 
voor aan de muur of 
schutting.  
 
Er zijn diverse 
soorten te bestellen, 
de oplage is beperkt. 
(OP=OP) 
 
Met dank aan de 
teler van deze mooie wandhangers kunnen wij ze 
aanbieden voor 11.- euro per stuk. Wilt u er 2 dan zijn 
de kosten 20.- euro.  
De opbrengst is voor 
hulpprojecten in Albanië. 
Organisatie: Jongerenreis 
diaconie “Off to Albanië”. 
 
- Uiterste besteldatum: 
vrijdag 26 mei. 
 
- Gratis thuisbezorgd in 
Westland en Hoek van 
Holland (of zelf afhalen). 

Iedere woensdag bent u welkom van 8.45 tot 9.00 uur in 
de Dorpskerk (toegang via de zijdeur).  
We bidden om vrede in de wereld en voor alle mensen. 
U kunt ook thuis meedoen via de livestream (op  
kerkdienstgemist.nl).  

Aangezien er voor de Westlanddag van 31 mei a.s. 
geen nieuwsbrief van de PCOB meer zal verschijnen 
willen wij de mensen die zich aangemeld hebben voor 
deze dag laten weten dat de bus om 11.00 u zal vertrek-
ken vanaf Albert Heijn, Oudelandstraat. 

Westland week Roosevelt Paviljoen 2023 
 
Hallo allemaal, 
 
Ja, u leest het goed hoor. Wij gaan weer beginnen met 
het inschrijven  voor de Westland week 2023 in het Roo-
sevelt Paviljoen in Doorn. 
 
De week die in het teken staat van zorg en persoonlijke 
aandacht aan u als gast. Een team van 25 vrijwilligers 
staat dan weer klaar voor u om u een fantastische week 
te bezorgen. Op de zondag naar de kerk met daarbij de 
viering van het Heilig Avondmaal, voor sommigen is dat 
een hele tijd geleden. 
 
De week is ook voor gasten die rolstoel gebonden zijn.  
Heeft u ook al de verhalen gehoord van de gasten die in 
het verleden mee zijn gegaan, en wilt u nu ook inge-
schreven worden ?  Nou, zoek dan contact met u diaco-
nie, zij kunnen u vertellen wat de kosten zijn voor die 
week en de inschrijving verzorgen.  De week zal plaats 
vinden van 23 t/m 30 september 2023. 
 
De inschrijving moet voor 6 juli 2023 bij de organisatie 
ingeleverd zijn. 
 
U kunt de volgende personen bellen voor informatie 
 
Dorpskerk     :  Mevr. Karin v d Meer       06-13803259 
Noorderbrug :  Dhr.  Pieter Immerzeel     06-20211291 
Uniekerk       :  Mevr.   Gerda Prins          06-27303333 
De Nieuwe Rank:  Communicatie@denieuwerank.nl    

Voorjaarsactie Albanië Morgengebed 

Roosevelt Paviljoen 

Mededeling PCOB 

Jeugdkerk 
Jeugdkerk 12-16 jarigen – Het goede doen 
 
Zondag 21 mei is er weer Jeugdkerk. We gaan het heb-
ben over het goede doen in Jezus’ naam. We hopen 
jullie weer allemaal te zien om 10 uur in De Kiem. Tot 
dan! 
  
Eind april hebben we Jeugdkerk gevierd in De Kreek. In 
het kader van samen geloven en je inzetten voor de 
kerk, hebben we plantjes gebracht, de schriftlezing voor-
gelezen, helpen collecteren en be-
woners teruggebracht naar hun ka-
mer. Dertien kinderen werden met 
open armen ontvangen in de dienst 
met als thema: Paaslicht voor jong 
en oud. Vooral de verbinding tussen 
jong en oud werd benadrukt. Mooi 
om mee te maken en voor herhaling 
vatbaar. 
   
Groetjes de Jeugdkerk. 

Colofon 
Deze nieuwsbrief wordt elke week per e-mail verzonden.  
 
Redactie:  Linda Ruygrok en Wilma van ‘t IJssel 
 
Kopij voor de nieuwsbrief kan uiterlijk tot donderdag-
avond 18.30 uur worden ingeleverd via  
nieuwsbriefdorpskerk@gmail.com. 
 
Wilt u ook deze nieuwsbrief  
ontvangen dan kunt u ook via dit  
e-mail adres u aanmelden. 
 
Overige informatie 
Heeft u vragen of zoekt u informatie aangaande onze 
wijkgemeente? Kijk dan op de website   
https://www.pgsgravenzande.nl/wijkgemeente-dorpskerk
-51 of stuur een mail naar  
scriba.dorpskerk@pgsgravenzande.nl 

mailto:nieuwsbriefdorpskerk@gmail.com
https://www.pgsgravenzande.nl/wijkgemeente-dorpskerk-51
https://www.pgsgravenzande.nl/wijkgemeente-dorpskerk-51
mailto:scriba.dorpskerk@pgsgravenzande.nl

