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Bericht uit Taize 

Beste vrienden in Nederland, 
Wat een uitdaging om bij ons thuis vreemdelingen te 

ontvangen, mensen die we nog niet kennen! 

Wie onder ons zou geen twijfel  voelen?  Wie zou niet 
eerst willen terugdeinzen? 

En toch, als broeders  van Taize kunnen we jullie 
zeggen dat we heel  vervuld en gelukkig zijn met de 

ontvangst van jongeren het hele jaar door hier op 

onze heuvel . De gastvrijheid opent onze horizon, 
vormt ons om en geeft ons levensvreugde. Laten we 

niet verontrust zijn als wij slechts weinig middelen 
hebben om te ontvangen. De eenvoud en de noodzaak 

om te improviseren maken de ontvangst niet 
onmogelijk, maar versterken de verbondenheid. 

De ouderen zullen dankzij de ontvangst van de 

jongeren het vertrouwen tussen generaties en tussen 
volken laten groeien. Dat is zo noodzakelijk voor een 

toekomst van vrede. 
Gastvrijheid zegt meer dan woorden. Door in zijn huis 

te ontvangen, draagt ieder bij aan de opbouw van de 

Kerk, deze unieke gemeenschap waarin Christus ons 
samenbrengt. In deze soms moeilijke tijd voor de Kerk 

bereidt dit gebaar van ontvangst een toekomst voor. 
Ik heb er vertrouwen in dat de ontmoeting aan het 

eind van dit jaar voor ons allen een  bron van vreugde 

zal zijn, de vreugde van het evangelie.     
Broeder Alois 

 
Adventskalender 2010 Hoopvol naar Kerst 

‘Hoopvol naar Kerst’ is de titel van de adventskalender 
die de PKN dit jaar uitgeeft, en daarmee past de 

kalender goed bij ons jaarthema 'Vol van hoop'. De 

adventskalender geeft elke dag (vanaf de eerste 
adventszondag) een prachtige afbeelding met een 

bezinnende tekst. Elk kalenderblad is af te scheuren en 
te versturen als ansichtkaart.  

Gezamenlijk bestellen levert voordeel op en daarom 

hangt in de Ontmoetingsruimte een intekenlijst waarop 
u uw bestelling kunt aangeven. U kunt uw bestelling 

ook per email doorgeven aan evanwesten@rway.nl 
Prijs: 6,00 EURO 

(Prijs met staffel: vanaf 10 exemplaren € 5,50 per 
stuk, vanaf 25 exemplaren € 5,25 per stuk, vanaf 50 
exemplaren € 5,00 per stuk, vanaf 100 exemplaren € 
4,50 per stuk) 
Uw commissie V&T 

 
 

 

 
 

 

 
Twee zangrepetities in Rotterdam 

Wellicht kent u de Taizéliederen niet en wil u ze graag 
leren. Of misschien zingt u ze graag nog eens door, ter 

oefening. Komende weken zijn er twee zangrepetities 

in Rotterdam. U bent van harte uitgenodigd hieraan 
deel te nemen. 

Voor wie?  
Allen die betrokken zijn bij de voorbereidingen in de 

gastkerken  

Allen die zich bezighouden met het voorbereiden van 
de gebedsvieringen tijdens de ontmoeting in hun 

gastkerk  
Allen die geïnteresseerd zijn. 

Waar? 
Paradijskerk, Nieuwe Binnenweg 25 in Rotterdam 

Centrum. 

Wanneer? 
Zaterdag 20 november om 15.00 uur. 

Zaterdag 4 december om 15.00 uur. 
De zangrepetitie duurt één uur.  

Tijdens de repetitie worden de liederen geoefend die 

tijdens de ontmoeting gezongen worden. Zie: Liederen 
voor de ontmoeting.  

De repetitie is erg handig om de gebedsvieringen, ’s 
ochtends tijdens de ontmoeting, voor te bereiden. 

Zij die kunnen, zijn na de repetitie van harte 

uitgenodigd om deel te nemen aan de gebedsviering 
om 16.00 uur in de Paradijskerk. 

Van harte welkom! 
 

Werkzaamheden ds. Marian Taalman. 
Na een periode van enkele weken afwezigheid is onze 

dominee Marian Taalman weer begonnen met haar 

werkzaamheden. Helaas is gebleken dat ze nog niet in 
staat is om alle activiteiten weer volledig op te pakken. 

Daarom is in overleg met de arbo-arts besloten dat 
Marian het de komende maanden nog rustig aan moet 

doen. In de praktijk zal dit betekenen dat ze haar tijd 

voornamelijk zal besteden aan het voorbereiden en 
leiden van een flink aantal (bijzondere) kerkdiensten. 

Voor overige activiteiten is ze helaas maar zeer 
beperkt beschikbaar. 

De kerkenraad 
 

De bloemen  

van zondag 14 november  gaan… 
… naar dhr. L. Hordijk die op 13 november zijn 

verjaardag heeft gevierd. 
van zondag 7 november zijn gegaan  .. 

… naar mevrouw M.Kraan- van Spengen. - ter 
bemoediging. 
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Vrouwenbijbelstudiekring 
Wie is JEZUS ? 

Hierbij nodigen wij iedereen uit die met ons mee wil 

denken, een dvd bekijken en een Bijbelstudie doen 
over bovenstaand onderwerp; 

Vrouwenbijbelstudiekring  op 25 november a.s. Van 
9.15 – 11.15 uur (vanaf 9.00 uur is er koffie) in ’t 

Voorhof, Dorpstraat 1, te Krimpen a.d. Lek. 
Iedereen heeft toch wel een idee wie Jezus is. Denken 

we alleen al bv. aan ons Kerstfeest – het kindje Jezus, 

geboren in een stal. Maar weten we dat Hij een echt 
cruciale rol speelt in de hele Bijbel en ook in de levens 

van zeer veel mensen, die hebben leren geloven dat 
Hij de Zoon van God is en dat Hij Degene is Die het 

echte leven geeft….? We denken na o.a. over het doel 

van Zijn leven/bestaan op aarde en waarom het nu zo 
belangrijk is te weten dat Jezus ook echt mens is 

geweest…. 
Graag tot ziens!  [ info:  522469 – 510278] 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Collecte Kerk in Actie: Diaconaat 
Vandaag collecteren we voor het diaconale werk van 

Kerk in Actie waardoor onder andere kinderen in 

asielzoekerscentra worden gesteund. Deze kinderen 
hebben veel meegemaakt en groeien op in armoede 

en onzekerheid. Net als ieder ander kind hebben zij 
het ook nodig om onbezorgd kind te kunnen zijn. De 

stichting ter Bevordering van De Vrolijkheid zorgt 
ervoor dat deze kinderen afleiding vinden in muziek, 

kunst en theater. Want meedoen maakt vrolijk! Zo 

worden er op vrijdagavonden danslessen gegeven 
waardoor kinderen even hun problemen kunnen 

vergeten. Een project als dit helpt kinderen om hun 
ervaringen te verwerken en vrolijker door het leven te 

gaan. Uw gift in deze collecte zorgt voor wat extra 

vrolijkheid in de levens van deze kinderen.  
 

Koster 
13-11 t/m 19-11 dhr. P. van Gorkum 

20-11 t/m 26-11 dhr. L. Hordijk 
27-11 t/m  3-12 dhr. J. Klerk 

 

De volgende zondagsbrief verschijnt: 
zondag 28 november 

Vergadering/ 

kring/activiteit 
datum plaats tijd 

Kring 10 woorden Maandag 15 november 
Maandag 22 november 

Kerkenraadskamer 20.00 uur 

Zangrepetitie 
Taizéliederen 

Zaterdag 20 november 
Zaterdag  4 december 

Paradijskerk te 
Rotterdam 

15.00 uur 

    


