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Kerkelijke Nieuwsbrief week 11                              zaterdag 8 maart tot zaterdag 

15 maart 2014 
 

Verjaardagen voorgangers: 

Vandaag 8 maart: ds. E. Bakker Ger. Gem. predikant te Scherpenisse is vandaag 56 

jaar geworden 

Zondag 9 maart: ds. A. Kos HHK te Hardinxveld wordt 35 jaar 

Ds. A. A. F. van de Weg HHK te Soest wordt 30 jaar 

Maandag 10 maart: ds. M. Pronk (Vrije) Oud Ger. Gem. emerituspredikant nu 

wonend te Goes wordt 74 jaar. Zijn zoon is predikant in de Hervormde Gemeente te 

Sirjansland (die kerk ziet u vandaag in de nieuwsbrief)  

Dinsdag 11 maart: stud. H. Brons van de Ger. Gem. wonend te Utrecht wordt 46 jaar 

Kand. G. J. Veldhuis HHK wonend te Katwijk wordt 35 jaar 

Woensdag 12 maart 2014 Biddag: ds. A. C. Rijken HHK te Gameren wordt 64 jaar 

Totaal deze maand na deze week nog 15 verjaardagen  

In de volgende nieuwsbrief, die van week 12, 15 tot 22 maart zijn er 6 verjaardagen 

 

Beroepingswerk: 

Voor uitgebreid beroepingswerk van alle kerkgenootschappen, zie de site: 

www.dominees.nl    

 

Nieuwsberichten: 

 

Kerkgangers Montfoort in de problemen door carnaval 

 

De Sint Janskerk in Montfoort. Beeld Wikimedia  

De jaarlijkse carnavalsoptocht in Montfoort zorgde er zondag opnieuw voor dat de kerkdiensten van 

zowel de hervormde als de hersteld hervormde gemeente in het gedrang komen. Beide kerkelijke 

gemeenten maken gebruik van de Sint-Janskerk (foto), die tijdens carnaval midden in het feestgedruis 

staat.  

De hersteld hervormde gemeente kan door een kwartier eerder te beginnen en te eindigen de optocht ontwijken, 

zegt scriba B. W. Timmerarends. De hervormde gemeente, die ’s morgens en in de namiddag samenkomt, moet 

de tweede kerkdienst noodgedwongen schrappen. Volgens scriba A. van den Berg bezoeken de meeste 

gemeenteleden een kerkdienst in een naburige plaats, zoals Waarder of Haastrecht. Anderen wonen een dienst 

van de hersteld hervormde gemeente bij. 

http://www.dominees.nl/
http://www.refdag.nl/polopoly_fs/2014_02_27_kpkrk_montfoort_1_fc_v_web_1_810056!image/880215466.jpg
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Beide kerkelijke gemeenten hebben bezwaar gemaakt tegen de gang van zaken bij de burgerlijke gemeente, die 

voor de carnavalsoptocht altijd een ontheffing van de Zondagswet verleent. Het is de bedoeling dat alle partijen, 

ook de voorzitter van de carnavalsvereniging, over enige tijd met elkaar om de tafel gaan om te praten.  

Amerikaanse kerk laat kerkganger dienst beleven vanuit 
auto 

Een kerk in Daytona Beach, in de Amerikaanse staat Florida, is begonnen met speciale diensten voor 

automobilisten. Op een parkeerterrein bij de kerk kunnen ze overschakelen op een radiostation en de 

dienst meebeleven vanuit de autostoel.  

De kerk in Daytona Beach is van mening dat van kerkgangers niet gevraagd kan worden ruim een uur op houten 

kerkbanken te zitten. Een autostoel zit comfortabeler. Bovendien komen veel bezoekers met de auto naar de 

kerk. Ze kunnen bij aankomst direct inschakelen op de kerkdienst. Volgens pastor Bob Kemp-Baird zorgt de 

nieuwe aanpak voor een vitalisering van de gemeente. 

Deze zogenaamde drive-indiensten worden sinds enkele jaren gehouden in de Verenigde Staten. Het concept is 

overgenomen uit de theaterwereld. Drive-intheaters bestaan al langer. De Amerikaanse omroep NPR berichtte 

deze week over de kerk in Daytona Beach. 

Sommige kerken in Amerika bieden vandaag ook drive-indiensten aan. Aswoensdag markeert het begin van de 

lijdenstijd.  

Prof. Baars (66-jarige emeritushoogleraar van de CGK): 
Terug naar Immens, M’Cheyne, Reformatie, Vroege Kerk 
Zie de link: 

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/prof_baars_terug_naar_immens_m_cheyne_refor

matie_vroege_kerk_1_810903?localLinksEnabled=false 

 

Voor meer nieuwsberichten, zie de site: www.kerktijden.nl 

 

 Link: 
www.gergeminfo.nl 

 

Foto kerk: 

  

http://www.npr.org/2014/03/03/285278319/roadside-service-drive-in-church-brings-god-to-your-car?ft=1&f=1016
http://www.heraldnews.com/article/20140303/NEWS/140309399
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/prof_baars_terug_naar_immens_m_cheyne_reformatie_vroege_kerk_1_810903?localLinksEnabled=false
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/prof_baars_terug_naar_immens_m_cheyne_reformatie_vroege_kerk_1_810903?localLinksEnabled=false
http://www.kerktijden.nl/
http://www.gergeminfo.nl/
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De Hervormde Kerk te Sirjansland (Zeeland). Predikant hier is ds. J. Th. Pronk die 

hier sinds zondag 22 april 2012 staat.  

 

Gedicht: 

 

Zoveel kwaads tegen zoveel Licht bedreven 

 

"In dit leven is een pad, slechts door weinigen betreden; 

Maar die ooit die weg betrad, wordt geleid naar 't Hemels Eden. 

't Is een weg van droef geween, maar van zoete vreugde tevens, 

vaak door donk're neev'len heen; 't is de nauwe weg des levens! 

Heer', dat mij de laagste plaats op die heilweg zij gegeven: 

Niemand heeft ooit zoveel kwaads tegen zoveel Licht bedreven! 

 

Op de heuvel Golgotha staat een kruispaal opgeheven. 

Als ik daarheen d'ogen sla, wordt mij alle schuld vergeven. 

Onder d'ijzeren nagelpunt, die Uw voeten houdt verbonden, 

Zij een plaatsje mij vergund, waar 'k mag treuren om mijn zonden. 

Geef mij er de laagste plaats, zo Gij mij een plaats wilt geven; 

Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel Licht bedreven!" 

 


