Immanuëlkerk
Activiteiten en kringen 2022-2023
Protestantse Gemeente te Rozenburg
Voor alle Rozenburgers: jong en oud,
niet-kerkelijk, gelovigen, twijfelaars, zoekers
en nieuwsgierigen
De Protestantse Gemeente te Rozenburg wil een
open, veelkleurige en missionaire
geloofsgemeenschap van Jezus Christus zijn
waarin we met elkaar vieren, bidden, dienen en
leren, met de Bijbel als bron.

Kerkdiensten en Open Kerk
U bent iedere zondagmorgen van harte
welkom, de dienst begint om 9.30 uur. Alle diensten
zijn ook via ons YouTubekanaal te volgen (PKN
Rozenburg).
De kerk is ook open voor inloop op zaterdag in alle
oneven weken van 10.00 tot 12.00 uur.
Kerkweg 24, 3181 AK Rozenburg

Aartsvaders m/v (kring)
In een serie van zes avonden staan we stil bij de
aartsvaders en -moeders uit de Bijbel die zelfs bij nietBijbellezers meestal bekend zijn: Noach, Abraham, Isaak,
Jacob, Sara, Rebekka en Rachel. Zij zijn de voorouders
van het hele menselijke geslacht. In deze Bijbelstudie- en
gesprekskring lezen we de verhalen die ons laten zien
hoe wij zijn, hoe God is en hoe Hij met mensen omgaat.
Al lezend, luisterend en pratend verdiepen we ons in de
Bijbelgedeelten en trekken we lijnen naar ons leven hier
en nu.
Start: dinsdag 27 september 2022
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: De Hof
Voor meer informatie en/of aanmelden: ds. Simone
Voskuil-Dijkshoorn, tel. 213930
(simone.voskuil@online.nl).
Avondgebed
Elke woensdagavond is er in de Immanuëlkerk een
avondgebed waaraan u kunt deelnemen. We beginnen
met het zingen van een lied. Daarna een openingsgebed
en een stukje uit de Bijbel, waarna we gaan bidden. We
bidden voor de gemeente, de zieken, voor ons
dorp/land/Israël/de wereld om ons heen: wat er maar
aan de orde komt. Dit is een open gebed, dus ieder mag
zelf (hoeft niet) een gebed uitspreken. We eindigen met
een gezamenlijk gebeden Onze Vader en een
zegenbede. Wees welkom!
Start: woensdag 31 augustus 2022; daarna wekelijks
(m.u.v. schoolvakanties)
Tijd: 19.15 uur tot 19.45 uur
Plaats: consistorie van de Immanuëlkerk
Voor meer informatie: Willy van Balen, tel. 212904.
Creaclub
Tweewekelijks een ochtend creatief bezig zijn om o.a.
kaarten en cadeautjes te maken, die verkocht worden.
Met de opbrengst worden via Dorcas 2 granny’s
gesponsord. Daarnaast verkopen we onze creaties op de
fancyfair (najaar 2022).
Start: woensdag 7 september 2022

Tijd: 9.30 uur tot 11.30 uur
Plaats: De Hof
Prijs: € 1,50 (inclusief koffie met koek en materiaal)
Voor meer informatie: Liesbeth van der Krogt,
tel. 215098/06-30154083 en Marleen den Boer, tel.
214913.
Doop- en belijdeniskring
Elk seizoen hoop ik dat er mensen zijn die er over
denken om geloofsbelijdenis te doen of denken over de
doop (wanneer je als kind niet gedoopt bent). Voor wie
dat overweegt, maar ook voor wie zich (opnieuw) wil
verdiepen in de basis van het christelijk geloof of meer
met het geloof bezig wil zijn, is deze doop- en
belijdeniskring.
Belijdenis doen is eenvoudig gezegd je doop beamen, ‘ja’
zeggen tegen God. Daarbij speelt leeftijd geen enkele
rol. En ook al is geloven een weg, een proces van vallen
en opstaan, toch kan belijdenis doen in het midden van
de gemeente een belangrijk moment zijn waarop je zegt:
nu kies ik zelf voor het christelijk geloof en voor het
meewerken aan de opbouw van deze
geloofsgemeenschap. Iedereen mag zijn of haar geloof
op eigen wijze formuleren, maar je gaat er voortaan niet
meer vrijblijvend mee om. En als je nog niet gedoopt
bent ontvang je na het belijden van je geloof de doop.
In een serie van ongeveer 12 avonden behandelen we
de kernzaken van het christelijk geloof en gaan we
daarover in gesprek. Pas aan het einde van het seizoen
komt de vraag aan de orde of je daadwerkelijk belijdenis
wilt doen of gedoopt wilt worden.
Wilt u of wil jij hierover eerst een persoonlijk gesprek?
Dat kan natuurlijk ook. De tijd en plek wordt in onderling
overleg vastgesteld. Lees hierover ook ons kerkblad
en/of onze website.
Voor meer informatie en/of aanmelden: ds. Simone
Voskuil-Dijkshoorn, tel. 213930
(simone.voskuil@online.nl).
Gemeente Groeigroepen
Deelnemers aan de Gemeente Groeigroepen komen in
een kleine groep bij elkaar om elkaar te ontmoeten, uit

de Bijbel te lezen en om in het onderlinge gesprek de
verhalen uit de Bijbel te verbinden met het eigen leven.
Naast Bijbelstudie gaat het ook om de persoonlijke
beleving van het geloof. Dit vormt het uitgangspunt voor
de Gemeente Groeigroepen: in kleine groepen groeien
in geloof, in gemeenschap en in aantal.
Het thema van dit jaar is ‘Leef je geloof!’, over de brief
van Jakobus, de broer van Jezus.
De Groeigroepen komen 12 keer per seizoen in
huiselijke kring bij elkaar onder leiding van een
gespreksleider. Op toerustingsavonden geleid door de
predikant worden de gespreksleiders voorbereid op de
avonden met hun Groeigroep.
Er zijn een aantal groepen. Elke groep kiest op welke
middag (14.00 uur) of avond (20.00 uur) ze bij elkaar
komen. We beginnen vanaf september.
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact
opnemen met Jan de Leeuw, tel. 06-17180528
(jj66@ziggo.nl).
Groothuisbezoeken: ‘Geloof verbindt’
Al werkend aan het nieuwe beleidsplan werd duidelijk
dat u goede herinneringen heeft aan het
Groothuisbezoek. Om die reden zijn we begonnen met
het organiseren van een nieuwe serie
Groothuisbezoeken, laagdrempelige bijeenkomsten bij
één van de gemeenteleden thuis. Tijdens die
bijeenkomsten ontmoeten we elkaar in kleine kring,
leren we elkaar beter kennen en praten we over een
onderwerp. Dat onderwerp is: ‘Geloof verbindt’. In alle
onderlinge verschillen die er zijn is het geloof immers
wat we delen, wat ons samenbrengt en verbindt.
In september zult u per brief uitgenodigd worden; het
plan is om vanaf oktober te starten. Er zijn 16 data
geprikt met mogelijkheden in de ochtend, middag en
avond. Zo moet het voor iedereen lukken om bij een
Groothuisbezoek aanwezig te kunnen zijn.
Mocht u gastheer- of vrouw willen zijn en een groep bij
u thuis willen ontvangen (maximaal 12 mensen), kunt u
contact opnemen met Kees Kes, tel. 216550
(groothuisbezoek@pknrozenburg.nl).

Job’s mestvaalt en het turbotijdperk (kring)
Een ramp maakt van alles los. Mensen vergeten hun
verdeeldheid en groeien naar een door het ogenblik
ingegeven eenheid. Vroeg of laat krijgen ook de
beschouwingen over het waarom van de ramp aandacht.
En mensen die nooit aan theologie deden worden plots
theologen. Al sinds ik mij bewust ben van mijn bestaan,
is bij al deze vragen het Bijbelboek Job mijn reisgenoot
en in de loop van de jaren is mijn zicht op en mijn inzicht
in dit boek veranderd en onlangs deed ik weer nieuwe
inzichten op en die wil ik graag met u delen.
Na elke ramp is de prangende vraag steeds weer: ”waarom
heeft God dit nu toegelaten?” Kun je na een ramp nog
geloven? De waarom-vraag is overigens een terechte
vraag. Het is ook een oude vraag. Job’s vraag bijvoorbeeld.
Klopt hetgeen mij overkomt wel met de beloften van God?
Dat is Job’s diepste vraag... En de vraag is of deze vraag
beantwoord kan worden?
Wanneer: 5 avonden in het najaar van 2022, nl. 6 en 20
oktober, 3 en 17 november en 1 december
(bij veel belangstelling kunnen evt. ook de middagen van
genoemde data gevuld worden)
Tijd: 19.30 uur
Plaats: De Hof
Voor meer informatie en aanmelden (na aanmelding
krijgt u een reader): ds. Harry Gijsen
(ds.gijsen@gmail.com) of via postvakje in de kerk.

Kinderclub de Wegwijzer
Een paar keer per jaar organiseert de Wegwijzer leuke
activiteiten voor kinderen van groep 4 t/m 8 van de
basisschool. Zo gaan we dit seizoen een feestje houden,
bingo spelen, knutselen en we doen mee met Sirkelslag.
De kosten zijn € 1,00. Ben je lid van Kinderclub de
Fontein, dan is het gratis.
Voor meer informatie: Petra de Weerd, tel. 219883
(deweerdP@hetnet.nl).

Kinderclub de Fontein
De Fontein is een gezellige club voor kinderen van de
basisschool waar we naar een Bijbelverhaal luisteren,
knutselen, een spel doen, zingen en veel plezier maken.
Wanneer: maandagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur
(vanaf 15.15 uur is de clubruimte open). Houd het
kerkblad in de gaten voor de startdatum.
Waar: in de jeugdruimte van de Immanuëlkerk, ingang
aan de zijkant bij De Hof
Kosten: € 1,00 per keer of € 20,00 voor het hele seizoen
Voor meer informatie: Petra de Weerd, tel. 219883
(deweerdP@hetnet.nl).

Raakvlak
Alle informatie over de Protestantse Gemeente te
Rozenburg kunt u lezen in Raakvlak, het kerkblad
dat om de 14 dagen verschijnt (€ 17,50 p.j.).
Voor proefnummer/abonnement:
Mw. C. Assenberg van Eijsden-Boertje, Maasstraat 37,
tel. 217975.

Koffieochtenden
Elke 1e en 3e dinsdag van de maand kunt u tussen 10.00
en 11.30 uur in De Hof van de Immanuëlkerk terecht
voor een praatje en een kopje koffie of thee.
Opgeven is niet nodig. Iedereen, jong en oud, is welkom.
Koken in de kerk
(Bijna) iedere laatste woensdag van de maand kookt en
serveert een aantal enthousiaste vrijwilligers een
heerlijke warme maaltijd voor een klein bedrag.
Gemeenteleden en niet-gemeenteleden zijn welkom (er
is wel een max. aantal eters, dus aanmelden is verplicht).
Voor informatie over wanneer gestart kan worden en
hoe/wanneer u kunt aanmelden, houd het Raakvlak in
de gaten of neem contact op met: Ans Verhoef, tel.
212349 (g.verhoef74@upcmail.nl) of Geke Westera,
tel. 010-2373416 (g_westera@hotmail.com).

Meer informatie over de Protestantse Gemeente te
Rozenburg vindt u op:

www.pknrozenburg.nl

