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Pastoralia 
 

Nu er geen bijzonderheden te melden zijn beperken we deze pastoralia tot het melden van onderstaand 
aanstaand jarig gemeente lid. 
 
De jarigen 
Mevr. C. Pauw-Burg.  9 maart a.s. 
We feliciteren mevr. Pauw van harte met haar verjaardag en wensen haar veel gezondheid toe. 
 
Een vriendelijke groet, 

Bert van Vreeswijk 
 

Diaconie 
 

Paasgroetenactie 2020 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit 
jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse 
gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder 
leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de 
hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta 
op’, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: 'Opstandig hout'. 
Pasen, verhaal van de Levende! 
Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Op zondag 15 
Maart kunt u na de dienst deze kaarten ondertekenen. 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als 
daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie 
deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om 
hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke 
gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden 
uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steken. De diaconie zal zorgen 
voor de verzending van de kaarten. 
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie  
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank! 
 
 

Berichtje van Mariëlle Jochemsen 
 

Weerzien 
Jullie nieuwe tweewekelijkse nieuwsbrief biedt mij gelijk kans voor een kort berichtje. Zondag 23 februari 
jongstleden mocht ik bij u voorgaan en wat werd ik warm ontvangen! Er werd me zelfs een lift aangeboden 
vanaf het station vanwege de harde regen. Gelukkig was ik met de auto :-).  
Na bijna twee jaar (ja, met enkele mensen memoreerden we al hoe snel de tijd gaat) was ik weer in uw 
midden en het voelde weer vertrouwd tussen de vele bekende gezichten. Ik ga niet vaak op zondagen 
elders meer voor (het rooster zit al aardig vol met zondagen hier in Maarn-Maarsbergen), maar we 
proberen ook voor volgend jaar weer een afspraak te maken. Ik hoop natuurlijk dat jullie dan weer een 
predikant 'hebben'. Het ga jullie goed!  
Met een hartelijke groet, Mariëlle Jochemsen 

http://www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie
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Filmavond 15 maart 
 

Filmavond 15 maart 

Zoals eerder aangekondigd willen we op 15 maart bij ons thuis ( van Teijlingenweg 127a) samen kijken naar 

de film A Beautiful Mind en nabespreken. Belangstellenden zijn welkom, graag aanmelden per email : 

josheuvelman@gmail.com. We beginnen om 19.30 ( en NIET om 20.00 zoals eerder vermeld). 

Graag tot ziens 

Jos Heuvelman 

 

Bezinningsavond 
 

18 februari waren we in de avond uitgenodigd om naar het parochiecentrum van onze Katholieke broeders 
& zusters in de Kanis te komen voor eigenlijk de jaarlijkse bezinningsdag 
Dit keer werd gekozen om een datum van een reguliere kerkenraadsvergadering hiervoor op te offeren. Dit 
klinkt heel zwaar, maar valt reuze mee hóór 
De jaarlijkse bezinningsdag was vorig jaar erbij ingeschoten omdat beide kerkenraden (vorig & huidig) 
voornamelijk bezig zijn geweest met praktische zaken 
Dus... nu tijd voor de bezinningsavond met als thema: 'Een Goed Verhaal' 
In het kort stond dit vermeld in de uitnodiging: Deze avond willen we met het jaarthema 'Een Goed 
Verhaal' aan de slag. We denken eerst na over de kracht en kwetsbaarheid van gemeente van Christus zijn. 
Daarna praten we over onze hoop & verwachtingen, en zoeken we daar een goed verhaal uit de Bijbel bij. 
Dat Bijbelverhaal proberen we te vangen in een beeld. 
 
Marina van de Zwaag leidde deze avond. Ze had een PowerPoint presentatie waarin naar voren kwam dat 
ons kerkzijn in Kamerik 'Een Goed Verhaal' is. Bij ieder uitstapje wat zij deed via deze presentatie kwamen 
we steeds uit op de zin 'Een Goed Verhaal'. 
Dit blijkt dus de bindende schakel te zijn. 
We kregen een aantal vragen waarop we individueel één of meerdere antwoorden mochten opschrijven 
welke verwerkt werden in de presentatie. 
 
Na de koffie/thee pauze gingen we in groepjes uit elkaar en praten we in deze setting over welk 
Bijbelverhaal voor jouw een inspiratiebron is. Hierbij werd een afbeelding gezocht via Internet die Marina 
ter plekke in haar mailbox ontving. Hoe wonderlijk de techniek van tegenwoordig. 
Bij het napraten en de uitleg van alle groepjes was mooi om te horen dat één zin ons bindt: 'Omzien naar 
de ander ongeacht achtergrond' 
Persoonlijk hebben we een goede & inspirerende avond met elkaar gehad (ik vermoed dat meerdere 
deelnemers dit met mij eens zijn). 
 
U als gemeente hoeft niet te denken.. ach wat jammer dat dit nu alleen voor kerkenraadsleden en 
pastoraal bezoekers is georganiseerd. Wat zou toch het fijn zijn als wij ook aan zo'n bijeenkomst mogen 
deelnemen. Dit gaat zeker gebeuren. 
Dus...houd uw mailbox de komende tijd in de gaten voor de uitnodiging om met elkaar van gedachten te 
wisselen rondom het jaarthema: 'Een Goed Verhaal' 
 
Hartelijke & Warme groet, Mariëtte  
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Kerkdienst: Zondag 08 maart 10.00 
 

Voorganger  : Mevr. ds. M. vd Zwaag 
Begeleiding  : Henk Hilgeman 
Ouderling van dienst : Jos Heuvelman 
Koster   : Judi 
Lezen   : Jeannette den Blanken 
Beamer  : Arie 
Crèche   : Annemarie v Vliet en Anouk 
Kindernevendienst : Jeanet de Kwaasteniet 
1e Collecte   : Kerk  
2e Collecte   : Beheer en onderhoud van de Kerkelijke gebouwen 
3e Collecte  : Kerk in Actie 
Koffieschenken : Klaas en Cootje de Wit 
Chauffeur  : Piet-Jan van Dijk 
 
 

Kerkdienst: Zondag 15 maart 10.00    Bidstond Gewas en Arbeid 
 

Voorganger  : Mevr. ds. M. vd Zwaag 
Begeleiding  : Cantorij / Yvonne Kruk 
Ouderling van dienst : Ad Smit 
Koster   : Marjolein en Aarnoud 
Lezen   : Marta de Wolff 
Beamer  : Jornand 
Crèche   : Gijs en Engelien de Heer 
Kindernevendienst : Mirjam Tuithof 
1e Collecte   : Kerk in Actie  
2e Collecte   : Beheer en onderhoud van de Kerkelijke gebouwen 
Koffieschenken : Thom en Coby de Kort 
Chauffeur  : Ton / Jeannette den Blanken 
 

 

Kerkdienst: Zondag 22 maart 10.00 
 

Voorganger  : Dhr. ds. L. Rasser 
Begeleiding  : Wim Kuijt 
Ouderling van dienst : Mariëtte van der Zouw 
Koster   : Matsy en Hans 
Lezen   : Bob den Hollander 
Beamer  : Adriaan 
Crèche   : Lianne van Bemmel en Milan Hoogerwerf 
Kindernevendienst : Nellie vd Vliet 
1e Collecte   : Jeugd 
2e Collecte   : Beheer en onderhoud van de Kerkelijke gebouwen 
Koffieschenken : Piet Verlaan, Jan Stol en Piet-Jan van Dijk 
Chauffeur  : Bert van Viegen 
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Paasconcerten in de regio 
 
Paasconcert Pearl Jozefzoon 

Op zaterdag 28 maart komt Pearl Jozefzoon naar de Woerdense Kruiskerk voor een 
sfeervol en intiem paasconcert.  
Deze talentvolle zangeres, onder meer bekend van haar deelname aan de Voice of 
Holland, presenteert dan samen met de organisatie Zingen in de Kerk haar allereerste 
Paas-cd.  
Het concert begint om 20.00 uur en kaarten (€ 12,50 p.p.) zijn te bestellen op 
www.ZingenindeKerk.nl 
 
 

Passieconcert The Crucifixion 
Op zaterdag 28 maart zingt het Chr. Oratoriumkoor Woerden het passiestuk The Crucifixion van John 
Stainer. 
The Crucifixion is een Engelstalige werk over het lijnen en sterven van Jezus Christus. De componist John 
Stainer (1840-1901) schreef het in de Victoriaanse stijl en oorspronkelijk voor het koor en gemeente van de 
kerk van Marylebone in London.  
De tekst volgt het Bijbelse lijdensverhaal en wordt afgewisseld met meditatieve gezongen teksten en 
hymnes. Deze werden oorspronkelijk in wisselzang door koor en gemeente gezongen. Tijdens het concert 
zingt het koor een selectie uit deze hymnes.   
Stainer heeft gekozen om het orgel een orkestrale rol te laten vervullen. Hiervoor wordt het Bätz-orgel van 
de Petruskerk gebruikt dat bespeeld wordt door Ad van Pelt. De solostemmen worden vertolkt door 
Francis Ng (tenor) en Einar Thor Gudmunsson (bas). Het concert staat onder leiding van dirigent Arthur 
Koopman. 
Het concert vindt plaats op zaterdagmiddag 28 maart in de Petruskerk aan het Kerkplein 5 te Woerden. 
Aanvang 16:00 (kerk open vanaf 15:30). De entreeprijs is € 12,50 in de voorverkoop (€ 15 aan de kerk). 
Kaarten zijn verkrijgbaar via de website, de koorleden en bij Vakdrogist Stouthart, Van Vliet Muziek en 
Christelijke Boekhandel De Hoeksteen. Meer informatie vindt u op www.cowoerden.nl. 
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P A S S I O N 2020 
Op 4 en 5 april a.s. zullen er in de Martinuskerk in Noorden 3 uitvoeringen zijn van de Passion. 
Noorden zal deze dagen een dorp van wereldformaat zijn, waarin, tijdens de uitvoeringen van de Passion, 
de laatste uren van het leven van Jezus Christus zal worden verteld in woord, spel en beeld. Het Heilige 
vereent tot wereldgoede muziek van Hollandse bodem. Van Marco Borsato tot BLØF en van Claudia de 
Breij tot Guus Meeuwis. Gezongen door “Waimbaji” het koor van de Martinuskerk van Noorden met 
solistische medewerking van Rene de Veld als Jezus en Pia Schütz als Maria, Jan Tersteeg als Petrus, Hans 
Brouwer als Judas en Marcel Egberts als Pontius Pilatus.  
De voorbereidingen zijn in volle gang en beloven prachtige en emotionele uitvoeringen te worden.  
De uitvoeringen zijn: 
Zaterdag 4 april 14.00 uur met als verteller Chris Hoogendoorn uit Aarlanderveen 
Zaterdag 4 april 19.00 uur met als verteller dominee Joost Schelling uit Woerden  
Zondag 5 april 14.00 uur met als verteller pastoor Huub Spaan uit Woerden 
 
Om iedereen goed zicht te kunnen geven op het podium zijn er slechts 200 kaarten per uitvoering 
beschikbaar.  
Kaarten á 5 euro: bij Pia Schütz - pia.b.schutz@gmail.com, 06 81488005 
 

 

 

 Overig nieuws uit de regio 

 
Z(w)ing mee tijdens onze open repetitie 
  

Op maandag 16 maart a.s. houdt Blackgospelkoor Miracles een Open Repetitie voor iedereen die ervan 
houdt om al zingend en swingend zijn/ haar geloof te delen met anderen! 
  
Ons koor heeft rond de 60 enthousiaste leden. Kwaliteit en professionaliteit vinden we belangrijk, maar 
gezelligheid niet minder! We zingen echte Amerikaanse Black Gospel. Deze swingende en eigentijdse 
nummers worden op maandagavond ingestudeerd. 
  
Miracles staat onder leiding van Chesron Ledes en we worden begeleid door onze 4-koppige live band. 
  
We verlenen graag onze medewerking aan kerkdiensten; Marathondienst, Evangelisatiedienst, Kerst, 
Pasen, Pinksteren enz. om daar op een levendige manier het evangelie te verkondigen. Ook treden we op 
bij samenkomsten rond bijzondere levensmomenten (rouw, trouw, doop, belijdenis). Daarnaast vinden we 
het een eer Zijn naam te verhogen tijdens concerten en Praiseavonden. 

 

Heb je vragen of wil je meer informatie dan kan je mailen naar info@gospelkoor-miracles.nl of neem een 
kijkje op www.gospelkoor-miracles.nl 
 
Met vriendelijke groeten, 
Janet Fraser 
Bestuurslid Miracles 
 

mailto:pia.b.schutz@gmail.com
mailto:info@gospelkoor-miracles.nl
http://www.gospelkoor-miracles.nl/
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Rooster koffieschenken tm 12 april 
 

8 maart Klaas en Cootje de Wit 
15 maart Thom en Coby de Kort 
22 maart Piet Verlaan, Jan Stol, Piet-Jan van Dijk 
29 maart Ans van Viegen, Suzanne Kleingeld, Hennie van Elten 
5 april  Coby Kon, Yvonne Kruk, Petra Hoogerwerf 
12 april Paasontbijt 
 
De eerstgenoemde gaat tijdens het collecteren de kerk uit. 
De koffie melk, suiker en lepeltjes op de tafels en statafels neerzetten.  
Het koffie- apparaat aanzetten en het water voor de thee.  
Het drinken voor de kinderen verzorgen.  
 
Een hartelijke groet, 
Petra Hoogerwerf 
Tel nr. 401807 
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