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Morgendienst
10.00 uur
Ds. C. van den berg.
Gouda.
Avonddienst
19.00 uur
Ds. W.L. Dekker.
Kampen.
1e Collecte
Kerk en Eredienst
2e Collecte
Diaconie
Deurcollecte
Kerk en Eredienst
www.pkn-hgbol.nl

De Jarigen staan in de schriftelijke versie van de Nieuwsbrief

De zieken
De zieken staan in de schriftelijke versie van de nieuwsbrief

Opstap voor groepen 1 t/m 6.

Beste gemeente,
Op zondag 22 april is er weer een jaarlijkse open
JV avond.
Na de kerkdienst is er koffie en thee.
Rond 20.45 uur zal de JV avond van start gaan.
De JV zorgt, net zoals iedere JV avond, voor een
inleiding en een spel.
Jullie zijn allemaal van harte welkom; opa, oma,
tante, oom, neefjes, nichtjes, vrienden,
kennissen en ga zo maar door.
Namens de JV hopen we jullie allemaal te zien!

Kopij kerkblad
Het inleveren van kopij
voor het kerkblad kan tot
10 mei 2018. 18.00 uur
bij de redactie, of kan
gemaild worden naar :
kerkblad@pkn-hgbol.nl

Bijdrage voor de
nieuwsbrief?

Ook dit jaar regelt IKEO weer een bus naar de EO jongeren dag van zaterdag 26 mei 2018.
Je kunt je opgeven via eojd2018@vsv-ijmuiden.nl voor de bus!
Iedereen moet zelf zijn kaart regelen voor de entree van het Gelredome. De bussen worden ook dit jaar weer
geregeld/gesponsord door V.S.V. van Slooten vis bv, maar we vragen € 7,50 per persoon als eigen bijdrage. Net zoals vorig
jaar. Deze € 7,50 kan overgemaakt worden naar: Commissie gezamenlijke kerken, Broek op Langedijk,
NL76INGB0004630984. Iedereen die zich opgeeft moet in de mail aangeven: naam, adres, mobiele telefoonnummer,
opstapplaats, (alkmaar, Broek of IJmuiden) Voor meer informatie; Diane de Vos 06-53107021 of diane@vsv-ijmuiden.nl

Mannenvereniging

nieuwsbrief@pkn-hgbol.nl

Volgens velen heeft het internet vele goede dingen gebracht, bv. op het gebied van communicatie, informatie, etc. Tegelijkertijd is
het waarneembaar dat hetzelfde internet, zeker als het zich manifesteert in mobiele telefoons, in feite mobiele computers te
noemen, een groot beslag legt op jongeren maar ook op sommige ouderen, soms tot in de kerk aan toe. De vraag is dan: hoe staan
we nog open voor zelfreflectie en voor elkaar, onze omgeving? In hoeverre zijn we nog bereikbaar, hebben we nog een antenne
voor de werkelijkheid die er wezenlijk toe doet: het woord van God? Vormt het internet met z’n individualistische, vluchtige, en
afleidende beeldcultuur een hindernis voor de geloofsopvoeding, een vorming die toch grotendeels gebaseerd is op mondelinge
overdracht: lezen, horen (openstaan voor), verwerken (met anderen [be]spreken) en denken, een proces in de tijd? Maar ook net
zozeer voor onze onderlinge relaties? Daarover willen we samen praten en nadenken op de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst
van mannenvereniging, bijbelstudiekring en individuele bezoekers die zich aangetrokken voelden door de onderwerpen die
gedurende de laatste jaren aan de orde kwamen (predikant van

Na de dienst
koffiedrinken in
gebouw Irene.
De gasten zijn hier ook
van harte uitgenodigd.

buiten de eigen traditie, plaatselijke politicus, etc.) Wij hebben een spreker uitgenodigd van de Vereniging zonder internet, een
organisatie waarvan de leden het internet uit de privé-omgeving weren. Toegegeven, het is geen onderwerp waarvoor je vandaag
vele handen op elkaar krijgt maar het is o.i. wel van belang om als jongeren, ouders en grootouders hierover na te (blijven) denken.
De bijeenkomst vindt plaats op D.V. dinsdag 17 April a.s., ’s avonds om 20.00 uur in gebouw Irene.
U (jullie) zijn van harte welkom!

Mail voor a.s.
donderdagavond 18.00 uur
naar :

Namens de mannenvereniging, P. Donia

