De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder,
mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem,
mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige
vesting.

Start winterwerk
Beste gemeenteleden,
Aan het begin van het nieuwe winterseizoen willen wij,
net zoals eerdere jaren het geval was, een
gemeentebrief uitbrengen met daarin alles wat wij
aanbieden aan activiteiten in het komende seizoen.
Bewaar deze brief goed zodat u en jullie een duidelijk
overzicht hebben van wat er te doen is. Dat is altijd
gemakkelijk. Maar het belangrijkste is natuurlijk om er
gebruik van te maken. Want daar gaat het om! Als ik
kijk naar alles wat er te doen is in onze gemeente dan
denk ik dat er voor iedereen, jong en oud, voldoende te
vinden is om aan mee te doen. Zodat wij samen als
gemeente van Christus mogen groeien in het geloof in
afhankelijkheid van Hem. Dan mogen wij ook vertrouwen dat Gods zegen er op zal rusten!
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H.E.J. van der Laan.
Voor alle kinderen van onze kerk die op de
basisschool zitten is er iedere zondag
kinderdienst. Tijdens de kerkdienst, net
voordat de dominee met zijn preek begint,
gaan wij naar onze eigen ruimtes en we zitten
dan in 4 groepen op leeftijd bij elkaar. Groep A
zijn de kinderen van schoolgroepen 1 en 2,
Groep B zijn de kinderen van groep 3 en 4
van de basisschool, Groep C die van
schoolgroep 5 en 6 en groep D zijn de
kinderen van schoolgroep groep 7 en 8. In
onze eigen groepen wordt wekelijks een
Bijbels verhaal gelezen of verteld, we zingen en we doen een puzzel of knutselwerkje over
het verhaal. Als de kerkdienst bijna is afgelopen komt de koster ons roepen en gaan we
terug naar de kerk en we krijgen van de dominee Gods Zegen mee naar huis. Op
zondagmiddag voor de Kerst is onze kerstviering en als er een kindje gedoopt wordt in de
kerk zingen we ook altijd een liedje voor de ouders en hun baby.
In de zomer en kerstvakantie is het geen kinderdienst maar dan is er wel
kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool. Die gaan dan
alleen tijdens de preek van de dominee naar hun eigen zaal en zitten dan met alle
kinderen bij elkaar in één groep.
In groep 8 neem je afscheid van de kinderdienst tijd en maak je de overstap naar de follow
me. Met alle kinderen die afscheid nemen maken we er dan een feestelijke dienst van. Wij
hebben weer veel zin in het nieuwe seizoen; komen jullie ook?
De leiding en hulpleiding van de kinderdienst,

Voor de allerkleinsten in onze gemeente is er elke
zondagmorgen crèche. Van 0 t/m 4 jaar kunnen zij hier terecht.
In de crècheruimte is er veel speelgoed waarmee ze kunnen
spelen onder een toeziend oog van twee juffen. Elke
zondagmorgen zijn dit weer andere oppasmoeders en jonge
meiden. Lijkt het u of jou leuk om ons team te versterken?
We kunnen altijd mensen gebruiken. U kunt zich opgeven door te mailen naar
Marhaasnoot@hotmail.com, te bellen naar 0651304739 of mij aan te spreken in de
kerk. Samen kunnen we ervoor blijven zorgen dat ook de jongste kinderen mee
kunnen naar de kerk.
Met vriendelijke groet, Marrianne van der Plas
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Wat is een jongerendienst:
Dit is een dienst voor jongeren vanaf de eerste klas van het voortgezet onderwijs tot en
met jongeren van 18 jaar. In deze dienst worden thema’s behandeld die jongeren
bezighouden en kunnen gaan over wat er in de wereld gebeurt, maar altijd worden ze
bekeken vanuit de Bijbel. We zingen in deze dienst Opwekkingsliederen die aansluiten bij
het thema van de dienst. De jongerendienst wordt gehouden in de aula van “CBS de
Burcht” aan de Broekweg. Een hele mooie ruimte die wij mogen gebruiken en die
helemaal past bij de jongerendienst. De meeste jongeren voelen zich gelijk weer thuis op
hun oude school.
Programma 2019:
15 september: Spreker van Open Doors. Zetten zich in voor de vervolgde
christenen. https://www.opendoors.nl/
13 oktober: Spreker Jan Zwart oud piloot MAF. Zetten zich in voor de mensen in
de onbereikbare gebieden. https://www.maf.nl/
10 november: Spreker van Dorcas. Zetten zich in voor de allerarmsten.
https://dorcas.nl/
15 december: IS ER GEEN JONGERENDIENST

Waarom een jongerendienst:
Omdat er behoefte was aan iets voor de jongeren die afscheid hadden genomen van de
kinderdienst.
Wie komen er spreken in een jongerendienst:
De sprekers komen vaak uit onze eigen gemeente, maar er worden ook mensen uit
andere gemeentes of van christelijke organisaties genodigd. De jongerendienst is niet
alleen voor onze eigen jongeren. Wij willen zoveel mogelijk jongeren het goede nieuws
vertellen. Vrienden en vriendinnen zijn daarom ook van harte welkom tijdens deze
diensten.
Voor meer informatie kun jij/u altijd emaillen of bellen.
Jeroen Zwaan.
jeugdouderling.jeroen@gmail.com
Theo van Velzen. jeugdouderling.theo@gmail.com

Tel nr. 0622890995
Tel nr. 0655837271

Na
een
geweldige
zomer
zijn
wij
-de
jeugddienstcommissie- alweer volop aan de slag met de
voorbereidingen van de jeugddiensten.
Elke maand, de dag na de jeugddienst, dan hebben we een
vergadering onder leiding van Ellen. We bespreken met
elkaar hoe de jeugddienst is gegaan. Vervolgens bedenken
passende thema’s voor de volgende diensten. Gaan op
zoek naar sprekers en we nodigen leuke bandjes uit voor
onze dienst. De liturgie wordt gemaakt en in de krant en het
Kerkewerk komen stukjes tekst van ons. Ondertussen houden we contact met de
sprekers en bands, en geven we de dienst een invulling.
We zijn actief op Facebook (zoek op: jeugddienstcommissie Hervormde kerk
Valkenburg, en voeg ons toe). Met elkaar werken we eraan om er een mooie dienst
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van te maken met als doel: een toegankelijke dienst, waarbij ook de jeugd zich
betrokken voelt. Waar bovenal iedereen zich welkom voelt en waar we samen de
kerk mogen zijn!
We hopen jullie dan ook te zien tijdens onze jeugddiensten: laatste zondag van de
maand, 18:30 uur.
Groetjes van de Jeugddienstcommissie.
Barbara, Ellen, Elise, Ilse, Jeanine, Jeanne, Kees, Martin & Petra.

Wij als, Commissie Bijzondere Diensten organiseren een aantal
keer
een bijzondere dienst, dat wil zeggen een dienst waarin wat andere
sprekers, muziek en liederen zijn dan in de reguliere diensten van
elke zondag. Bijvoorbeeld in de zomerperiode een zangdienst. Ook
de slotdienst, startdienst en kerstzangdienst organiseren wij. De
laatste met de Gereformeerde Kerk en de gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Valkenburg.
Wij bereiden in principe met twee á drie man/vrouw, dus in kleine commissie een dienst
voor en bespreken deze met de spreker/predikant en de muzikale begeleiding. Er is veel
ruimte voor vernieuwende elementen in de liturgie. De commissie bestaat op dit moment
uit drie personen, Gerie van Vliet, Meinie Vooys en Lydie Franke. We kunnen nog best wat
nieuwe comm. Leden gebruiken. Je kunt je aanmelden bij Gerie van Vliet,
g.van.vliet@ziggo.nl of Lydie Franke, pietenlydie@ziggo.nl.De eerste zondag van de
maand zingen voor de dienst wordt voorbereid door: Ida Ravensbergen in samenwerking
met een aantal gemeenteleden

Ook dit jaar willen wij weer, bij voldoende belangstelling, een groep
vormen van jongeren (en ouderen?) die erover nadenken om
geloofsbelijdenis te doen. Misschien denk je daar wel eens over en heb
je het verlangen je geloof te belijden en om in de toekomst ook
Avondmaal te vieren maar weet je het (nog) niet zeker en wil je er eens
over praten met anderen. Dan is deze kring de goede plek daarvoor.
Door deelname verplicht je jezelf natuurlijk niet om ook daadwerkelijk
belijdenis te doen, dat is voor iedereen een persoonlijke keuze. Het is
de bedoeling om in onderling overleg te zoeken naar een geschikte
avond en tijd, bijvoorbeeld één keer in de twee weken gedurende het
winterseizoen. Bent u al wat ouder en is het er, om welke reden dan ook, nog nooit van
gekomen om geloofsbelijdenis te doen maar zou u het toch nog wel een keer graag willen
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doen? Neem dan s.v.p. even contact op met de predikant om daarover te praten. Een
gesprek hierover kan altijd. Wij hopen ook dit jaar weer op een goede belangstelling!
H.E.J. van der Laan.

Wie is God en hoe kan je Hem leren kennen? Waar
geloof ik eigenlijk in? Wat is er anders aan mijn
geloof in God dan dat van mijn ouders of van mijn
klasgenoten? Dit zijn voorbeelden van vragen die we
behandelen tijdens de Follow Me avonden.
Jezus, vraagt ons om Hem te volgen, maar hoe moet dat dan? Wij, de mentoren van
Follow Me, proberen samen met jullie op zoek te gaan naar antwoorden op jullie vragen
over ons geloof en jullie ook wat meer te leren over hoe je Jezus kunt volgen.
Vanaf maandagavond 23 september beginnen deze avonden weer. Ben je tussen de 12
en 16 jaar en zit je in de eerste 4 klassen van het middelbaar onderwijs? dan ben je van
harte uitgenodigd! Je bent welkom van 19:15 – 20:15 uur in de grote kerkzaal beneden.
Ingang aan de zijkant van de kerk.
Groetjes,
De mentoren van Follow Me.
--Ben jij tussen de 16 en 18 jaar oud dan ben je
welkom bij de Follow Me Next groep. Wij zijn
afgelopen jaar begonnen met een groepje van drie
jongeren en aan het eind van het jaar waren er acht
jongeren die meedraaiden. Mocht je niet naar de
Follow Me zijn geweest afgelopen jaren, maar nu
wel behoefte hebben aan een geloofsgesprek? Ben je ook van harte welkom.
De avonden zullen dinsdagavond om de week gehouden worden met als startdatum 24
september. Om 19:45 begint de avond en deze zal om 20:45 afgelopen zijn. We zitten in
de consistorie. Ingang aan de zijkant van de kerk. Onder het genot van wat te drinken en
evt. wat te knabbelen bespreken we de dingen die jullie bezig houden binnen het geloof.
Waar loop je tegen aan nu je ouder wordt? Bijvoorbeeld wat betreft school, werk, liefde,
uitgaan. Heb jij je geloof vorm weten te geven binnen al deze dingen of worstel je daar nog
mee?
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Graag gaan Gerald en Gesina daarover met jullie in gesprek. De dominee zal ook een
aantal lessen voor zijn rekening nemen en over de onderwerpen die hij zal aanreiken.
Groetjes van Gerald, Ds. v.d. Laan en Gesina

Deze groep is voortgekomen uit de 18+
catechisatie/belijdeniscatechisatie. Inmiddels zijn er
verschillende leden getrouwd en de meesten hebben
ook al belijdenis gedaan. Eén keer in de veertien dagen komt de groep bij elkaar om zich
te buigen over een Bijbels thema of ander studie onderwerp. Er wordt gezocht naar
antwoorden. Er wordt geluisterd naar elkaars meningen. Maar er wordt ook gekeken naar
de praktijk van het leven en hoe we als christen daarin moeten staan. Dit seizoen gaan we
meer ‘Bijbelstudie’ doen. Dat wil zeggen we kijken en luisteren naar onderwerpen,
situaties en personen in de Bijbel. Onze 1e avond was op maandag 7 okt. in de
consistorie. Heb je interesse? Kom dan gerust kijken om te zien of het iets voor jou is! Heb
je vragen dan mag je mij altijd bellen of mailen.
Ad Bor tel. 4074614, 0615535124, adbor51@gmail.com

Gemeentegroeigroep
De kerkgang is voor veel mensen
vanzelfsprekend, we beleven met de hele
gemeente de dienst en leren van de uitleg van
de voorganger. Een mooie aanvulling hierop
zijn de kringen, waarin we het geloofsgesprek
voeren in kleine groepen bij mensen thuis,
naar aanleiding van een thema en/of
Bijbelgedeelte of een boek. Zo willen we
groeien in geloof, in de gemeenschap met
God en met elkaar. Het principe, dat elke
groep hetzelfde studiemateriaal gebruikt,
hebben we losgelaten. Daarom heten de groepen formeel ook geen gemeente groei
groepen meer. Elke groep heeft, in overleg, een eigen boek of studiemethode
uitgekozen. De meeste kringen komen 1 x per 2 weken bij elkaar.
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Op dit moment kijken we of voor het volgende seizoen 2020-2021 weer een gemeente
breed onderwerp wordt gekozen.
Zo gaan de jongeren stilstaan bij het leven van personen uit de Bijbel. Er is een
groep die bezig is met het boek van Henk Binnendijk, ‘Het Meesterwerk van
God’ en gaat daar dit jaar mee verder. Twee andere groepen gaan dit seizoen
aan de slag met de brief van Jacobus naar aanleiding van het boek ‘Wat doen
we met ons geloof?’ van Kees Goedhart. Een ochtendgroep heeft gekozen
voor een roman van Francine Rivers en gaat aan de hand van vragen uit het
boek met elkaar in gesprek. De senioren groep komt op de donderdagmiddag
bij elkaar en gebruikt het boekje van het Evangelisch Werkverband over Jozua.
De laatste groep gebruikt het boekje over Psalm 23 met vragen, geschreven
door Jack Nugter. U ziet een zeer gevarieerde keuze die voor elk wat wils
biedt.
Dit seizoen worden er 4 avonden georganiseerd door verschillende groepen. Alleen de
invulling van de startavond is bekend. Deze avond wordt voor de hele gemeente
georganiseerd! Zie het Kerkewerk.
Zin om met vrienden, familie of bekenden een eigen groep te vormen, of zin om aan te
sluiten bij een van de bestaande groepen? Laat het ons weten. We hopen u/jou te zien bij
één van de groepen. De eerste week dat alle groepen gepland staan is week 41. Dat is de
week van maandag 7 tot vrijdag 11 oktober. Hebt u/jij belangstelling neem dan gerust
contact op met: Annette van der Meij, Coördinator gemeente groei groepen tel.0649346772 of mail naar annettevandermeij@casema.nl

Ik wil u iets vertellen over de Gemeentegroeigroep
Avonden die wij als jonge gezinnen groep houden.
Wij komen om de 2 weken bij elkaar op de dinsdagavond en
starten om 20.30. Na
een heerlijk kopje koffie/thee gaat onze gespreksleider Ad Bor
voor in gebed. Na de
opening starten we met het wel en wee rondje, dit is een
belangrijk
onderdeel van de avond, vind ikzelf. Zo komt een ieder van ons aan het
woord ( als diegene dat wil), om lief en leed met elkaar te delen. Ik vind dit
een
belangrijk stukje gemeente zijn, naar elkaar luisteren en voor elkaar bidden.
Iemand mag zich gehoord voelen in zijn/haar verdriet of vreugde. Na dit rondje, wat ook
erg lang kan duren, starten we met ons te behandelen onderwerp. Afgelopen winter
hebben we als groep gekozen voor het boekje “Als jij en ik wij worden” van Hans
Groeneboer. Daarin ging het over huwelijk en relaties. Dit seizoen gaan we 12 studies
doen uit de brieven van Jakobus, “Wat doen we met ons geloof” geschreven door Kees
Goedhart. Er is een fijne sfeer in onze groep, we laten elkaar in waarde waardoor het
vertrouwd voelt om over het geloof en jezelf te praten. De avond is bedoeld om jezelf op te
bouwen en te laten groeien in geloof. En wat is dat dan fijn dat dit in een ongedwongen
sfeer kan in vertrouwen. Ik ben blij en dankbaar dat God dit stukje gemeente zijn in
Valkenburg laat gebeuren.
Als u/jij denkt wat leuk en gezellig daar wil ik een keer kijken en de sfeer proeven, dan ben
je van harte welkom om met ons mee te doen. Onze eerste avond is op 8 oktober.
7

PS: Jonge gezinnen is een ruim begrip.
Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens Coby v Duijn.

De bekende psalm van David, "Here
maak mij uwe wegen door Uw Woord en
geest bekend" waarin zelfs David vraagt
hoe hij dichter bij God kan komen.
Het is zijn verlangen om deze wegen te
gaan en te leren kennen. Met datzelfde
verlangen
komen
ook
wij
als
Bijbelstudiegroep maandelijks bijeen om met elkaar te spreken en naar elkaar te luisteren
wat God door zijn woord tot ons te zeggen heeft en zodoende te groeien in ons geloof. Als
groep behandelen we elk jaar een bepaald thema. Het afgelopen jaar hebben we het werk
van de Heilige Geest behandeld, waarbij ieder van de deelnemers een avond een
bepaalde handeling en/of activiteit van de Heilige Geest voor zijn/haar rekening nam. Dit is
uiteraard niet verplicht. Het komende winter seizoen hopen we met elkaar te spreken over
Engelen.
Deze avonden staan onder leiding van onze Kerkelijk Werker Ad Bor.
De plaats van handeling is het altijd gastvrije huis van Jaap en Gebina van Gils aan de
Marinus Poststraat. U/jij bent van harte uitgenodigd. We starten
op
woensdagavond 2 oktober

Ook de mannenvereniging gaat in oktober weer opstarten.
Voor dit seizoen willen we ons gaan bezighouden met het
volk van God. Het verbondsvolk waaruit de Heiland van de
wereld tot ons gekomen is. Als deze gemeentebrief
uitkomt, hebben we onze eerste, op 26 sept., avond al
gehad. Dat was een gezamenlijke opening met de
broeders van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Samen
met hen willen we het seizoen ook weer afsluiten. Onze
eerste eigen avond is op donderdagavond 3 oktober. Bent
u geïnteresseerd dan bent u hartelijk welkom. We kunnen best nog wel wat uitbreiding
gebruiken. Als mannen onder elkaar over het geloof praten is een goede bezigheid. Met
elkaar praten over wat je bezig houdt, hoe je in het leven staat, is een voorrecht. Hebt u
vragen dan kunt u altijd terecht bij dhr. Henk van der Nagel JGzn. of onze Kerkelijk Werker
Ad Bor.

In de gang tegenover de consistorie staat een boekenkast. U
kunt de boeken die hierin staan lenen, maar u mag er ook
christelijke boeken en/of boeken van christelijke schrijvers
plaatsen voor anderen om te lezen. De boeken blijven uw
eigendom. Schrijf daarom uw naam in het boek dat u neerzet.
Na het lezen wel graag weer terugzetten.
Veel leesplezier!
Annette van der Meij
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--De boekenclub is een groep mensen die met
elkaar een goed boek lezen en daar met
elkaar over van gedachten wisselen. Bovenal
willen ze met elkaar hun geloof delen aan de
hand en naar aanleiding van het gelezen
boek. We zijn geen
(Bijbel)studie groep. Het
boek dat gelezen wordt is een christelijke roman met de nadruk op
christelijk. Hoe vaak we per seizoen bij elkaar komen en hoeveel
avonden we aan een boek besteden bespreken we per keer met
elkaar. Het is de bedoeling om op 21 november bij elkaar te komen.
We willen dan het boek HEMELWATER van Charles Martin met
elkaar bespreken. Het is een indrukwekkende roman, uit 2017, over
vergeving, liefde versus haat en bovenal: over de kracht van de
waarheid. We beginnen om 19.30 uur en willen uiterlijk om 21.00 uur
afsluiten.
Hebt u vragen bel mij dan gerust, Ad Bor. Tel. 0615535124.

Geprezen zij de God en Vader van onze
Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons
ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al
onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost
die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun
ellende moed kunnen geven.
Dit is de kern van ons werk: wat we zelf van God
ontvangen hebben doorgeven aan anderen. We lopen mee met mensen die moeite
hebben hun last alleen te dragen. We doen dat door te luisteren naar mensen, door de
mens achter de pijn te zien. Een mens is immers meer dan zijn ziekte of zijn pijn. Heeft u
moeite met het dragen van uw last, gaat het eigenlijk niet, zou u het fijn vinden als er een
tijdje iemand met u meeloopt? God nodigt u uit in Zijn Woord: “Komt tot Mij, allen, die
vermoeid en belast zijn,
en Ik zal u rust geven”. Wij zijn graag bereid al luisterend en biddend met u mee te gaan,
in de hoop en de verwachting dat God uw last zal verlichten en u zal zegenen met de rust,
die alleen God u kan geven. In de verwachting dat u weer verder kunt ondanks de last die
u te dragen heeft.
We hebben op dit moment drie daarvoor toegeruste pastoraal begeleiders; Maarten van
der Meij, Coby van Duijn en Anja van der Wel. Wanneer u met één van ons in gesprek wilt
gaan, kunt u contact opnemen met de coördinator van het team: Ad Bor, 071-4074614/0615535124, adbor51@gmail.com of met dominee Van der Laan, 071-3411705,
hejvanderlaan@kpnmail.nl U kunt ook contact opnemen om iemand anders aan te
melden.
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OMGAAN MET VERLIES
Hoe ga je om met verlies als je iemand moet missen: een
partner, een kind, een ouder of een vriend, door overlijden
of door een scheiding. Dat kan nog maar kort geleden zijn of
wat langer terug.
Wij zouden graag luisteren naar uw verhaal van verdriet,
pijn, onbegrip, boosheid of eenzaamheid. Horen van u hoe u
uw weg vindt zonder de belangrijke ander. Hoe u leert leven
met het gemis.
Jolanda van Duijn, Lenie van der Weyden en Anja van der
Wel willen u de gelegenheid bieden hierover in gesprek te
gaan. Wel is het belangrijk dat er een jaar voorbij is na uw verlies, dat u alles voor het
eerst zonder de belangrijke ander beleefd hebt en er ruimte is gekomen om ook naar
verlieservaringen van anderen te luisteren. Het kan moeilijk zijn om naar anderen te
luisteren en kan tegelijk ook heel helpend zijn, omdat de verhalen van verlies elkaar raken,
er herkenning en erkenning is. Ook in de Bijbel lezen we van mensen die belangrijke
anderen verloren en hoe zij hiermee omgingen. Wij zien er naar uit u te ontmoeten op een
informele locatie. U kunt zich aanmelden bij Anja van der Wel, 06-38901200,
amvdwel@ziggo.nl
Datum:
Locatie:
Inloop:
Start:

19 november 2019
Het Buitenwater 56, Valkenburg
19.30 uur
19.45 uur

Al pratend met de ander
word ik mezelf gewaar.
Gedachten worden zichtbaar
in ’t luisteren naar elkaar.
Als jij dan blijkt te voelen
wat ik nog zeggen wil,
Zijn woorden niet meer nodig.
Dan zijn we samen stil.

De diaconie doet veel van haar werk in stilte en is niet direct zichtbaar is
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de HVD en de Dorcas voedselactie zijn twee van haar activiteiten die wel
zichtbaar en heel waardevol zijn.

HERVORMDE VROUWENDIENST
In onze gemeente is ook een groep van 7 vrouwen actief.
Dit zijn Corrie Noort, Conny v.d. Meij, Sari v.d. Laan, Alexandra Grimbergen, Ineke
Oudshoorn, Anneke v. Duijn en Meta v.d. Water.
Zij bezoeken ouderen bij een verjaardag en samen met de diaconie organiseren zij de
Advents-middag en de Gasten-middag die twee keer per jaar wordt gehouden.
Ook in december delen zij een kerstattentie uit aan de ouderen.
Op 2 oktober wordt er weer een Gasten-middag gehouden, op 4 december de
adventsmiddag en op 22 april 2020 de voorjaars gastenmiddag. U ontvangt hiervoor een
uitnodiging!

WEEKSLUITING Een moment van rust en bezinning.
Een moment om te luisteren en te zingen.
Aan het einde van de week wordt op vrijdagavond de Weeksluiting
gehouden in de koffie-zaal van Rijnweide. Er staat een lekker kopje
koffie en thee voor u klaar. Om de beurt verzorgt de Hervormde-,
Gereformeerde-, vrijgemaakt Gereformeerde- en Rooms-Katholieke
kerk de meditatie. Komt u gerust een keer langs want iedereen is
welkom! We beginnen om 19.00 uur, U bent van harte uitgenodigd!
Namens de Diaconie, Gerard van Duijn.

DE ZENDINGSCOMMISSIE
In Mattheus 28:19 spoort Jezus Christus Zijn
volgelingen - en dus ons - aan: Gaat dan
henen, maakt al de volken tot mijn discipelen
en doopt hen in de naam van de Vader en de
Zoon en de Heilige Geest en leert hen
onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
En in vers 20 bemoedigt Hij ons liefdevol dat
Hij ons hierbij kracht zal geven: En zie Ik ben
met u al de dagen tot aan de voleinding der
wereld.
Als zendingscommissie van de Hervormde Gemeente Valkenburg willen we graag gehoor
geven aan deze opdracht van Jezus om, samen met de gemeente, Zijn getuigen te zijn,
alle volken tot zijn discipelen te maken en met elkaar om te gaan als kinderen van één
Vader.
Onze plannen, wensen en ideeën voor dit jaar zijn als volgt:
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-

-

-

-

We willen betrokken blijven bij de familie Koning in Thailand. Door over hen te
berichten in het Kerkewerk en ontmoetingen met hen te organiseren wanneer ze met
verlof zijn, blijven we op de hoogte en willen we hun zendingswerk ondersteunen. Je
kunt hen ook zelf volgen op hoopvoorThailand.nl.
En wat zou het mooi zijn als we opnieuw als deelgenootgemeente een
zendelingenechtpaar kunnen bijstaan dat de Vreugde door Jezus wil verbreiden!
Aan het begin van het jaar hopen we de jaarlijkse zendingszondag te organiseren,
waarin bijzondere aandacht wordt gegeven aan wat er komt kijken bij het
zendingswerk.
Ook hopen we weer een voorjaars-, Pinkster- en najaarszendingscollecte te houden. In
overleg komt één van ons over de zending vertellen in de kindernevendienst.
Verder hangen er in de hal zendingsbussen, waarvan de opbrengst bestemd is voor
wisselende projecten. Ook zamelen we hiervoor in een mand in de hal postzegels, lege
inktcartridges en oude mobieltjes in.
Ook kun je desgewenst aan het eind van het jaar via ons het Bijbels dagboek Een
handvol koren bestellen. Hierin wordt onder andere aandacht geschonken aan de
zending, en je steunt hiermee het zendingswerk.

Voor meer info kunt u terecht bij Esther Westeneng, tel. 071 4018929, of via de mail,
zending@hervormdegemeentevalkenburg.nl.
Caroline van Duijn, Hans van Duijn, Thea Gravekamp, Adna Luijten, Miriam Maaskant en
Nico v.d. Nagel.

We hebben als plaatselijke gemeenten de taak het
Evangelie te verkondiging en van daaruit te zorgen
voor de medemens, dichtbij en ver weg. Om de
Evangelieverkondiging mogelijk te maken, zijn mensen
en gebouwen nodig. Wij, als plaatselijke gemeente
moeten de financiële middelen hiervoor zelf bijeen
brengen.
Wij
ontvangen
als
kerk
geen
overheidssubsidie. De inkomsten van de gemeente
bestaan voor ca. 80 procent uit vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden. Dat gebeurt
voor een belangrijk deel door middel van de actie Kerkbalans.
Onder de naam 'Kerkbalans' doet de PKN sinds 1973 een beroep op haar leden voor een
financiële bijdrage ten behoeve van de plaatselijke gemeente en kerk.
De actie Kerkbalans wordt elk jaar in januari gehouden. Alle gemeenteleden
ontvangen van kerkenraadsleden en vrijwilligers een folder en een brief waarin uiteen is
gezet hoe het financiële plaatje van de gemeente er voor het nieuwe jaar uitziet. Van u, als
leden, wordt gevraagd om een financiële bijdrage die gebaseerd is op draagkracht en op
vrijwilligheid. Op een toezeggingsformulier kunt u aangeven hoeveel u wilt geven en in
hoeveel termijnen de toegezegde bijdrage wordt betaald. In januari 2020 gaat het om een
toezegging. U kunt uw toezegging in termijnen betalen (maand/kwartaal/halfjaar, e.d.). Uw
toezeggingsformulier wordt in een gesloten envelop bij u opgehaald.
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DE BAZAR
Voor
2020
is
de
bazarcommissie gestart met
het organiseren van een
voorjaarsmarkt (bazar) op
zaterdag 14 maart en een
talentenveiling
op
vrijdagavond 13 maart.
De talentenveiling is een ontzettend gezellige avond waarbij het erg leuk is om te zien
welke talenten er in onze gemeente zijn en dan is het helemaal leuk als dit ook nog voor
een mooie opbrengst zorgt.
Tijdens de voorjaarsmarkt zullen er allerlei leuke spullen en lekkere etenswaren te koop
worden aangeboden. Voor de kinderen wordt er een zaal ingericht waar o.a. spelletjes te
doen zijn. En we hopen voor de volwassenen weer een beautysalon in te kunnen richten.
Via het Kerkewerk en via onze Facebookpagina houden we u op de hoogte van wat u kunt
verwachten. Uiteraard zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om ons te helpen.
Ook hierover zullen we meer informatie in het Kerkewerk zetten.
Zijn er voor nu al vragen of opmerkingen? Spreek ons gerust aan of stuur een mailtje naar
marjolein_vdweyden@hotmail.com.
Hartelijke groet,
Corrie Noort, Marion Zwaan, Renate Heinz, Marijke van Velzen en Marjolein Zwaan

De Bidstond

Op elke 2e zondag van de maand, vlak voor het begin van de
avonddienst komen we met een aantal gemeenteleden bij elkaar
om een gedeelte uit de Bijbel te lezen en te bidden en te danken.
We danken onder andere voor alles wat we ontvangen zoals
voedsel, warmte, woonruimte, voor al het werk dat in de gemeente
gedaan wordt enz. We zijn dankbaar dat we nog steeds in een vrij
land leven waar we zonder angst naar de kerk kunnen gaan en ons
geloof kunnen belijden.
We bidden onder andere voor het jeugdwerk en de jeugd, de
gemeente, de dominee en de kerkenraad, de zieken, de zendelingen, de overheid en nog
veel meer. Ook bidden we voor de situatie in Nederland waar het steeds minder normaal
is om te geloven. We mogen vragen om Zijn hulp en leiding voor de dagelijkse dingen of
voor grote(re) beslissingen. We kunnen delen waar we ons zorgen over maken.
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Natuurlijk kun je thuis ook bidden, maar er staan meerdere teksten in de Bijbel zoals over
de eerste gemeente dat de gelovigen samen in gebed zijn en dat ze volharden in het
gebed. En dat de gemeenteleden samen de Here God verheerlijken in het gebed.
Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat ik me bemoedigd voel als we samen bidden. En dat
ik ook leer van wat en hoe anderen met de Here God praten en welke vragen ze stellen.
Je hoeft geen cursus te volgen om met de Here God of de Here Jezus te kunnen praten,
je mag het tegen Hem zeggen op je eigen manier. Het gaat niet om kerktaal of mooie
woorden. Het gaat ook niet om de lengte van het gebed. Een relatie versterk je o.a. door
met elkaar te praten, dus bidden versterkt je relatie met de Here God.
Er kunnen nog meer mensen bij, komt u ook?
Annette van der Meij

Ook
dit
jaar
organiseren
de
drie
plaatselijke
kerken met elkaar in de
week
van
7
november
rondom
“Dankdag” weer
de Dorcas voedselactie. Wij
doen dat omdat we om onze naasten geven. In Oost Europa zijn veel mensen arm, soms
moeten ze leven van een paar tientjes per maand. In de winter is dat extra moeilijk. Een
blik bruine bonen of een pak rijst is dan meer dan welkom. In november willen we deze
artikelen verzamelen en gaan sorteren. In de maanden daarna nemen de allerarmsten
deze in ontvangst. Daar zijn ze enorm blij mee. Het geeft ze hoop te weten dat er mensen
zijn die om hen geven.
Te zijner tijd over het hoe, wat en waar wordt u nog geïnformeerd in uw kerk of
gezamenlijk kerkenwerk.
Met vriendelijke groet Gerard van Duijn; Diaconie Herv. Gem. Coördinator Dorcas
Voedselactie.

WELKOM OP DE INLOOPOCHTEND
Elke eerste en derde woensdag van de maand komen we bij
elkaar in een van de drie kerken die ons dorp rijk is.
De inloopochtend is voor iedereen ongeacht leeftijd en of je
wel of niet een kerk bezoekt.
Er is bij ons altijd tijd voor een praatje met elkaar of met een
van onze vrijwilligers. Ook is er tijd voor een spelletje een
grapje of gewoon om de krant even te lezen. Er zijn altijd
vrijwilligers aanwezig die ons daarmee helpen en voorzien van
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een lekker kopje koffie met een koekje. Vind je het zelf ook leuk om koffie te schenken,
dan zijn nieuwe vrijwilligers ook altijd van harte welkom.
De eerstkomende ochtenden zijn:
18 september in de Lichtbron
2 oktober in de Hervormde Kerk
16 oktober in het Trefpunt
6 november in de Lichtbron
20 november in de Hervormde Kerk
En 4 december in het Trefpunt
Vanaf 10.00 uur staat de koffie en thee voor u klaar.
Wij zijn van 10.00 uur tot 11.30 uur open.
Contactpersoon:
Esther Miedema namens de Hervormde Kerk
estherme@outlook.com
06-23811393

Sinds een aantal jaren is er een missionair platform,
waarin drie kerken vertegenwoordigd zijn.

Het platform is ontstaan naar aanleiding van het
gegeven dat de evangelisatiecommissie geen
bemensing meer had. Het platform heeft
voornamelijk een coördinerende taak. De
commissie komt pas in actie als er problemen zijn
bij bv. bemensing van activiteiten. Daarnaast verleent zij steun bij eenmalige activiteiten,
zoals de dauwtrap op Hemelvaartsdag en openkerk met de paardenmarkt.
Verder heeft het platform een gezamenlijke agenda, die nog beter kan worden benut door
activiteiten te melden voor in het kerkenwerk. Het platform zou graag een lijst met
gemeenteleden aanleggen, die af en toe mee willen werken aan een activiteit. Tot nu toe
is deze nog nauwelijks bezet. Dus hierbij een oproep voor hand en span diensten.
Namens de commissie Henk Imthorn.

Lieve jongens en meisjes,
Hou je van knutselen, liedjes zingen en spelletjes doen?
Kom dan vanaf maandag 14 oktober 2019 naar de club.
Voor wie: kinderen van de groepen 3 t/m 8
Kosten: €1,Tijd: 19.00 tot 20.00 uur (1x per 2 weken, indien genoeg leiding elke
week m.u.v. schoolvakanties)

Locatie: ’t Trefpunt (Geref. Kerk Valkenburg)
Neem gerust je vriendjes en/of vriendinnetjes mee.
Wij hebben er zin in.
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Tot dan!
Groetjes van alle leiding van de club.

Kinderkoor Friends hoort NIET tot onze gemeente, maar
oefent wel elke donderdagavond in de zaal van onze
kerk. We zijn een groep kinderen van 6 t/m 12 jaar die
zingen over onze Friend de Here Jezus. Lijkt het je leuk
om ook te komen zingen? Kom dan eens langs als we
oefenen dan mag je een keer meedoen. We oefenen van
19:15 -20:00 uur.
Groetjes, Marrianne van der Plas
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