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Corona crisis
Ook u kunt wat doen!!!!!!
De hele dag worden we op de hoogte gehouden
van de ontwikkelingen m.b.t. het corona virus.
Een situatie die ons laat zien hoe kwetsbaar we
eigenlijk zijn.
De meeste inwoners van Valkenburg hebben
mensen om zich heen op wie ze een beroep
kunnen doen. Dat is een groot goed in deze
dagen. Echter, dit geldt niet voor iedereen.
Daarom doen we een beroep op iedere inwoner
van Valkenburg om ogen en oren goed open te
houden. Kent u iemand die alleen is, geen of
weinig familie hier heeft wonen? Bel even op
om te vragen hoe het gaat. Zijn er
boodschappen nodig? Zijn er andere vragen?
Wanneer u ze zelf niet op kunt lossen, denk dan
na wie dat wel zou kunnen doen.
Wanneer u zelf hulp nodig heeft of wanneer u
de hulpvraag van een ander niet kunt oplossen,
bel dan naar onderstaand nummer.
Als diaconieën zullen we ons uiterste best doen
om zoveel mogelijk mensen aan elkaar te
verbinden om de nodige zorg en aandacht te
geven aan elkaar.
Diaconie Hervormde gemeente Valkenburg
06-27040841
Diaconie Gereformeerde kerk De Goede Herder
06-23274261

Ring Katwijk

Eindelijk vrij | Asia Bibi
"Eindelijk vrij' is het
autobiografische verhaal van de
Pakistaanse christin Asia Bibi, die
negen jaar gevangen zat om haar
geloof. De beschuldiging luidde:
godslastering na een ruzie over de vraag of ze als
christen het waterglas mocht delen met haar
moslimcollega's. Ze werd veroordeeld tot de
doodstraf door ophanging. Het verhaal van Asia Bibi
beheerste in 2018 en 2019 regelmatig de
voorpagina's van kranten wereldwijd. Presidenten,
regeringen, christelijke organisaties en de paus
bemoeiden zich met deze zaak. Maar het
Hooggerechtshof sprak haar in oktober 2018 in
hoger beroep vrij. Kort daarna vertrok ze naar
Canada. In dit boek vertelt Asia haar verhaal. Het is
het verhaal van lijden om het geloof en kracht en
redding van God.

De keuze | Edith Eva Eger
Edith Eva Eger was zestien jaar
oud toen ze in 1944 naar
Auschwitz werd gedeporteerd.
Haar ouders werden direct naar de
gaskamer gestuurd en Edith werd
gedwongen om voor Mengele te dansen. Haar
onverschrokkenheid hielp haar en haar zusje te
overleven, al waren ze nog maar nauwelijks in leven
toen het kamp eindelijk werd bevrijd.
In De keuze deelt dr. Eger haar
oorlogsherinneringen en de opmerkelijke verhalen
van hen die zij sindsdien heeft geholpen. Ze doet uit
de doeken hoe ze als psycholoog haar cliënten al
jarenlang helpt om zich uit hun eigen gedachten te
bevrijden, en hoe iedereen uiteindelijk voor vrijheid
kan kiezen.
Edith Eva Eger is nu negentig en danst nog altijd.
Haar indrukwekkende en belangrijke verhaal is een
inspiratie voor iedereen.

Vergadering van de Ring Katwijk, op 26 maart
gaat niet door.
Exodus | Jonathan Sacks

Christelijke boekhandel Het Baken

In dit wereldwijde
standaardwerk bespreekt
rabbijn Jonathan Sacks –
wie anders dan hij – de
belangrijkste

Exodusverhalen. Hij leest ze door een
groothoeklens: hij legt verbanden met de Tora
als geheel, met filosofie en
wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke
leven.
De 44 hoofdstukken zijn afzonderlijk te lezen.
Exodus is het grote verhaal van een volk dat
bevrijd wordt. Het behandelt in verhaalvorm
de principes die dit volk tot eenheid maken:
heiligheid van het leven, vrijheid,
rechtvaardigheid, rechtspraak en menselijke
waardigheid.
De andere vier delen van de serie 'Verbond
en dialoog – joodse lezing van de Tora' zijn in
voorbereiding.

01
15

Inloopochtend in de Herv. kerk aan het
Castellumplein
Inloopochtend in het Trefpunt aan de
Hoofdstraat

Boek
De grote Bijbelatlas | Barry J. Beitzel
De verhalen uit de Bijbel zijn niet los te zien van de landen en de
omstandigheden waarin ze zich afspeelden. De cultuurhistorische
omgeving heeft grote invloed gehad op de bijbelse gebeurtenissen
en op de bijbelse boodschap. De grote bijbelatlas biedt een
overzicht van deze omstandigheden. De atlas bevat een schat aan
kaarten, tekeningen en foto's, met daarbij uitleg over de
leefomstandigheden, de politieke ontwikkelingen en de historische
gebeurtenissen die mede bepalend waren voor het verloop van d
bijbelse geschiedenis.

KERK IN VALKENBURG; AGENDA SEIZOEN
2019/2020

maart 2020
alle activiteiten afgelast.
april 2020
10
12

Goede vrijdag
Paasfeest

(onder voorbehoud)

