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Overpeinzing
KRUISKERK
10.00 uur
3 februari
Dhr. Kees Bulens
een NuFFAnders dienst
10 februari
ds. Marti Koster
17 februari
ds. Marti Koster
dienst met
avondmaalsviering
24 februari
ds. Jan Ek
3 maart
een NuFFAnders dienst
thema: een
marechaussee op missie
JEUGDKERK
BONGERD
10 en 24 februari
BEEKWAL
13 februari
10.30 uur huisdienst
om 10.00 uur koffie
Elke zondagochtend
kinderdienst voor
kinderen van 0-12 jaar
Autovervoer: tel: 655594

Spullen voor de
kerkenmarkt?
Bel: Gerrrit Busweiler
(06 124 22 832)
——————————————————————————

www.pkneerbeek.eu
—————————————————————

rtvveluwezoom
FM 107.5 kabel 93.1
elke zondag 19.00 uur
luisterdienst

Je kunt ook te onbezorgd zijn. Jezus zegt wel: “wees niet bezorgd voor de dag van morgen”. Maar vandaag had ik toch echt regenkleding mee moeten nemen, om mijn principiële standpunt, om zo min mogelijk de auto te gebruiken, niet volslagen idioot te
maken. Ik liet me wel erg nat regenen op weg naar Eerbeek. Als ik al navolging wil voor
het gebruik van fiets en trein, moet ik het toch iets aantrekkelijker maken. Ik kan echt
wel autorijden. Ik deed het ook veel in mijn vorige baan als milieu-adviseur, maar ik heb
er een behoorlijke hekel aan. Ik beken dat ik die milieumaatregelen neem die bij mij passen. Voor mij is de trein en fiets veel plezieriger, vooral als ik bij slecht weer een regenpak bij me heb. Trouwens niet bezorgd zijn betekent niet, dat je de menselijke gave
van vooruit denken moet veronachtzamen. Het betekent juist, dat je maatregelen neemt
waardoor je niet steeds benauwd hoeft te zijn, bijvoorbeeld voor een eventuele stortbui.
Dat is ook het verhaal bij de milieubeweging zoals onze Groene
Kerk. We proberen bewust met
energie en grondstoffen om te
gaan om rampen met o.a. het
klimaat te voorkomen. Samen
kunnen we elkaar inspireren, juist
als we niet al te extreem worden
of elkaar gaan dwingen vooral
allemaal hetzelfde te doen. Wat ik
doe en belangrijk vind, kan wel
helemaal niet bij u passen. We
zijn tenslotte verschillend.
 De één koopt een elektrische auto en plaatst zonnepanelen, de ander laat de auto
staan;
 de één koopt vooral tweedehands, de ander dingen met een milieukeurmerk;
 de één neemt zijn eigen tasjes mee naar de winkel voor groente en fruit en de ander
koopt vooral van de Nederlandse bodem;
 de één houdt bijen, de ander eet geen dierlijke producten enz., enz.
Het is daarbij niet zo, dat het ene goed is en het ander minder goed. Ieder probeert het
milieu op zijn eigen manier te ontzien. Dat is één van de aspecten van kerkzijn. Samen
proberen we de wereld, Gods schepping, leefbaar te houden en dan zijn voorbeelden
soms inspirerend of stemmen tot nadenken.
Dat is wel het halve verhaal. We zitten helaas ook vast in oude patronen. Doorbreken
van oude patronen is lastig. Mijn moeder is nog opgegroeid in de tijd dat je vooral niet te
veel geld aan jezelf mocht uitgeven. Zij vond het lastig die duurdere milieuvriendelijke
producten te kopen en gaf liever aan natuurmonumenten en de dierenbescherming. Ook
bij het veranderen van ons gedrag hebben we elkaar nodig. De één zet de ander aan
het denken. Kinderen kunnen ouders inspireren het anders te doen. In ieder geval kocht
mijn moeder op den duur scharreleieren en was één dag in de week de warme maaltijd
vleesloos.
Ik ga nu niet vertellen wat we in de kerk nog allemaal kunnen verbeteren. Ook dit jaar
hebben we genoeg milieubewustwordingsactiviteiten op het programma. Ik hoop dat u
niet wordt afgeschrikt door te extreme ideeën. De veranderingen gaan stap voor stap.
Ons dak op de kerk is nog niet geïsoleerd, maar er is al heel veel gas en elektriciteit
bespaard met andere maatregelen. Ook in 2019 zal onze kerk aandacht hebben voor de
schepping door zelf dingen aan te pakken. Daarnaast kunt u ook zelf uw steentje bijdragen. We zijn niet voor niets met elkaar een licht voor deze wereld.
Thecla Cornet
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Agenda
Inloopochtend
Elke dinsdag staat de
deur van de Kruiskerk
voor u / jou open, v.a.
10.00 uur is er koffie!
Zondag 3 februari - Kruiskerk
In februari 2018
ging de Nu FF
Anders
dienst
over het halen
van je doelen.
En?..... Je doel gehaald?
Er is muziek en er wordt een link
gelegd naar een bijbelverhaal, uitgelegd door Kees Bulens.
V.a. 9.45 uur is er koffie, welkom!
Zondag 10 februari - Kruiskerk
Pastor Anton Metske vertelt over het
Kruispunt, een plek in Arnhem waar
dak- en thuislozen aan het eind van
de dag even warm kunnen worden,
op verhaal kunnen komen en eten en
drinken krijgen. Deze plek wordt
ondersteund door onze diaconie.
De Jeugdkerk bakt pizza’s en pannenkoeken die na de dienst tijdens
de koffie voor € 1,50 worden
verkocht. De opbrengst is voor het
Inspiration Centre in Oekraïne, dat
activiteiten organiseert voor achterstands kinderen en 60 Gipsy families
ondersteunt. Dus wilt u wat lekkers
en het goede doel steunen, neem
dan wat extra geld mee voor deze
lekkere actie!
Zondag 17 februari - Kruiskerk
We vieren de Maaltijd van de Heer
en de cantorij zal de dienst muzikaal
opluisteren met liederen van Huub
Oosterhuis, Marten Kamminga en
Taizé.
Vrijdag 1 februari - Kruiskerk
Inleveravond actie kerkbalans, v.a. 19.00 uur.

Zaterdag 2 februari - Filmcafé
Om 20.00 uur wordt in de Ludgerus
Kerk in Hall de film ‘Het Bezoek’ getoond. Inloop v.a. 19.30 uur, vrije gift
na afloop.
Op een dag krijgt een kerkelijke gemeente een brief dat haar Grondlegger op bezoek komt. Een commissie wordt benoemd om Jezus een
goede tijd te geven.
Het gaat echter anders dan verwacht.
De film duurt 40 min.,
daarna gaan we in
gesprek. Hoe zou het
zijn wanneer wij zo’n
brief krijgen van de
Grondlegger?
Woensdag 6 februari - Kruiskerk
Contactmiddag voor ouderen van
15.30 uur tot 18.00 uur.
Pastor Dorien Pol vertelt over de expositie HEREMETIJD van Rosemarijn Mulder. Deze expositie bestaat
uit portretten van ouderen die in de
kerkzaal hangen.
Daarna is er erwtensoep met roggebrood (of een alternatief).
Opgeven voor deze maaltijd kan
t/m 3 februari bij:
Jeannet Wehrmeijer tel: 654467
of Greetje de Haan tel: 653836
U bent van harte welkom!
Donderdag 7 februari- Kruiskerk
Bijbelen van 15.00
tot ca. 16.30 uur.
Zaterdag 16 februari
Van 10.00-12.00 uur
inbreng spullen
kerkenmarkt,
Derickxkamp 2.
Graag alleen goed
verkoopbare spullen. Het is een kerkenmarkt, geen rommelmarkt.
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Dinsdag 26 februari - Bongerd
Van 10.00 - 12.00 uur reparatiecafé
in De Bongerd (bij de Kruiskerk).
Voor alle apparaten die draagbaar
zijn! Er is ook de mogelijkheid om
computerproblemen
op te laten lossen.
Donderdag 28 februari
Gezellige koffiemiddag in
het Pater Dekkerhuis van
14.30 - 16.30 uur. U bent
van harte welkom.
Zondag 3 maart - Kruiskerk
Nu FF Anders met als thema:
‘Een marechaussee op missie’.
De impact van een militaire missie;
wat doet het met jou, je levensovertuiging en je thuisfront als je voortdurend leeft op de grens tussen
leven en dood? Theo de Vries, luitenant kolonel van de marechaussee,
neemt ons mee in zijn verhaal en
vertelt over zijn missie in Afghanistan. Vanaf 9.45 uur staat de koffie
klaar. Graag tot dan!
Vakanties in 2019
Het vakantiebureau van de Protestantse Kerk organiseert diverse
vakanties voor senioren. Voor mensen met weinig of veel zorg en ook
voor mantelzorgers met een thuiswonende partner of lichtverstandelijke beperking of visuele beperking.
Voor informatie kijk op:
www.hetvakantiebureau.nl.
In memoriam:
+ op 26 december overleed
Mevr. G.F. Brinkhorst-Kersten
76 jaar
+ op 20 januari overleed
Mevr. G. te Beest-Wiegman,
76 jaar
Ons medeleven gaat uit naar de familie.

Voor meer kerkinformatie kunt u een abonnement nemen op ons kerkblad De Spreng
Abonnement (ook digitaal mogelijk!) slechts € 16,— per jaar: tel. 654594, info.kerkbladen@pkneerbeek.eu
Kruiskerk:
Dr. Gunningstraat 27, tel. 0313 652366 Rayon Noord:
Bongerd:
Dr. Gunningstraat 27a
Ds. M. Koster, Derickxk. 2b, 0313 651963, marti.koster@q-s.nl
De Beekwal: Derickxkamp 27, tel. 0313 655500
Pr. D. Pol-Vink, 055 8449499, dorienpol.pkneerbeek@outlook.com
Kerkelijk Bureau: Dr. Gunningstraat 27
werkdagen: dinsdag en woensdag
Maandag van 9.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00 uur
Rayon Zuid:
kerkelijk-bureau@pkneerbeek.eu
Pr. T. Cornet, tel. 0570 676161, mobiel 06 124 98 209
Koster:
Mevr. F. Veen, tel. 0313 653077
theclacornet@pkneerbeek.eu
koster@pkneerbeek.eu
werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Kopij uiterlijk maandag 18 februari vóór 18.00 uur / redactie.kerkbladen@pkneerbeek.eu

