Activiteiten Agenda voor de komende weken:

Vanaf 6 maart
5 april 2019
Vastenactie 2019 De Goede Reede & Petrakerk
Heeft u al meegedaan aan één van de activiteiten? We willen u graag
uitnodigen om dit te doen. Onze mooie projecten Stichting Likoni Onderneemt en Stichting MaherIndia verdienen onze aandacht. Kijkt u ook eens op de website van deze beide projecten om hen nog
beter te leren kennen. https://likonionderneemt.com/ en https://www.maherindia.nl/
We zetten hierbij onze gezamenlijke activiteiten nog even op een rij:
Ø Zo bent u nog in de gelegenheid om eieren en/of viooltjes te bestellen tot 31 maart a.s.
Op 6 april kunt u deze dan afhalen tijdens de diaconale dag bij de Petrakerk.
Ø Zijn er de sobere soepmaaltijden op 28 maart, 4 en 11 april van 18.00-19.00 in het
Trefpunt van de Petrakerk. Een moment van samen zijn en bezinning in de vastentijd.
Opgave kan via de lijst in de hal en de diaconale tafel.
Ø Kunt u vandaag alsnog een (s)teunboekje mee nemen waar u andere mensen kunt laten
krassen voor het goede doel. Totale opbrengst € 50,- per boekje. Boekjes zijn beschikbaar
achter in de kerk en op de diaconale tafel.
Ø Wordt er op 31 maart in de Petrakerk een extra collecte gehouden voor beide goede
doelen.
Ø Kunt u wekelijks op zondag meedoen aan het sjoelen tijdens de koffie.
Ø Is er de bingo op vrijdagavond 5 april om 19.00 in het Trefpunt.
Ø Staat zaterdag 6 april in het teken van de diaconale dag van 9.00-13.00 uur bij de
Petrakerk. Met natuurlijk het auto wassen. Verkoop van koffie, cake, soep, viooltjes en eieren
enz.
Ø En is er zondag 7 april de Diensten-Talentenveiling na afloop van de gezamenlijke dienst
in De Goede Reede. Hiervoor kunt u nog diensten aanmelden via dtveiling2019@gmail.com
of via de formulieren achter in de kerk en op de diaconale tafel.
Voor zomaar een gift kunt u gebruik maken van ons rekeningnummer:
NL14 RABO 0395138906 o.v.v. Vastenactie Petrakerk/De Goede Reede.
Op de thermometer in de hal van beide kerken is de tussenstand van onze actie te zien!
De diaconie.
Vrijdag 5 april
Bingo
Vrijdagavond 5 april om 19.00 uur in het Trefpunt.
Zaterdag 6 april
Diaconale dag
Kom zaterdag 6 april van 9.00-13.00 uur naar de Petrakerk. Voor auto wassen, eieren & viooltjes,
bloembakken vullen, sjoelen, koffie, cake, soep enz. Allemaal om het goede doel te ondersteunen.
Zondag 7 april
Diensten en Talenten Veiling
We hebben de volgende diensten en talenten in de aanbieding voor de veiling:
kruidkoeken – cake - kolonisten van catan spelen, met daarbij een drankje een dag zeilen voor 3 personen - het vijf gangen diner voor 5 personen appeltaarten - monchou taart - spel middag/avond in de Goede Reede, koffie en thee met iets erbij fietstocht met Maarten - afscheidsmiddag van de Goede Reede -grote appel/kruimeltaart
Wie kan/wil de volgende klussen doen:
Een laurierheg snoeien
Een coniferenhaag snoeien
Een gazon van 30 m2 weg halen en afvoeren
Maar de lijst met diensten en talenten moet nog aangevuld worden!
Dus meld u aan om wat te doen, dat kan vandaag!
Achter in de kerk liggen aanmeldbriefjes, het kan vandaag ook op:
dtveiling2019@gmail.com
(vervolg agenda - zie volgende pagina)

Passiemuziek in de 40 dagen-tijd
Natuurlijk kent iedereen de Johannes- of de Mattheuspassion van Bach, maar deze muziek is maar
een heel klein deel van alles wat componisten uit vele landen de eeuwen door hebben gecomponeerd
op het thema van de opgang naar het Lijden.
Twee organisten onder ons, Kees Alblas en Bert Wisgerhof, hebben uit die rijke schat een zeer
gevarieerde keuze gemaakt. Zij zullen orgelmuziek uit verschillende landen en tijden spelen.
Soms zal er een korte toelichting op de muziek gegeven worden.
Een luisterende gemeente stemt graag in door een aantal passende liederen te zingen.
Datum: Zondag 7 april, Petrakerk, 15:00u – 16:30u.
Contact: Gerard Hörchner, tel. 513613 - ghorchner@planet.nl
Dinsdag 9 april
Koffie met een oortje op dinsdag 9 april op een andere plek
De meesten zullen het wel weten, maar we komen a.s. dinsdag bij elkaar bij Wijkcentrum
“De Eglantier”, Rederijkers 1 om met elkaar te ervaren hoe het is om daar met elkaar samen te
komen, sommigen hebben al eens een kijkje genomen en waren heel positief.
Het is van 9.30 uur tot 11.30 uur! Welkom! Rina Keulen en Dick Vogelezang
Donderdag 11 april
Morgen zal het pasen zijn
“Ik ben er diep van overtuigd dat ons denken over God zo beperkt is, dat wij nauwelijks kunnen
bevroeden waarom de dingen gaan zoals ze gaan.”
(André Troost) Op donderdag 11 april, om 20.00 uur, komt de bekende schrijver en dichter, ds. André
Troost, in de wijkkerk Aller Erf, Ronde Erf 86, om een lezing te houden over zijn bekende boek
‘Morgen zal het Pasen zijn’.
In dat boek doet hij verslag van de zoektocht die hij ooit maakte naar een antwoord: een antwoord op
de grote vragen rondom ‘het waarom’ van lijden en pijn, ziekte en zonde, nood en dood. Een antwoord
blijkt er niet te zijn. Wél een ‘handwoord’ én een ‘anti-woord’. Samen met de aartslijder ‘Job’, uit het
Bijbelse boek Job, zoekt de auteur zo naar een woord waarmee mensen verder kunnen in dagen van
lijden en verdriet! De entree bedraagt €5,-, inclusief een kop koffie of thee. Is dat bedrag een
bezwaar?
Loop dán gewoon door, óf betaal minder. (Alleen al met uw komst zijn wij blij)
Zaterdag 13 april
Palmpaasstokken maken
Hallo jongens en meisjes van de basisschool! Ook dit jaar gaan we weer palmpaasstokken maken.
We gaan dit net als vorig jaar op een zaterdagmiddag doen en wel op zaterdagmiddag 13 april van
14 uur tot en met 16 uur. Ook dit jaar ben je van harte welkom in het Trefpunt. We gaan stokken
versieren, zingen en nog andere leuke dingen doen.
De stokken die deze middag gemaakt worden, worden gebruikt in de dienst van zondag 14 april. Ben
je er zaterdagmiddag niet, maar zondagochtend wel? Geen probleem, wij zorgen dat er een versierde
stok voor je klaar staat.
Wij hebben er zin in!
Groetjes, leiding van de kindernevendienst.
Wandelgroep De Goede Reede
Op 13 april staat wandelroute Graven bij Doorn 13km op het programma.
Op de Utrechtse Heuvelrug en dus ook rond Doorn wandelt u door de geschiedenis. In het gebied zijn
veel grafheuvels van duizenden jaren oud.
De prehistorische graven tonen dat dit gebied toen al door mensen bewoond werd. Maar ook het meer
recente verleden toont zich in de vorm van fraaie landgoederen en markante buitenhuizen. De
wandeling gaat voor een groot deel door bosgebieden zoals de Kaapse Bossen, maar kent ook wat
stukken heide en meer parkachtige delen. Het begin en het einde van de wandeling gaan door de
bebouwde kom en zijn voornamelijk verhard. De rest van de route is onverhard en gaat over
bospaden.
We vertrekken om 9.30 uur bij de Goede Reede. Aanmelden voor de wandeling kan tot vrijdag 12 april
via het mailadres janvoeveren@gmail.com (voorkeur).
Is dit niet mogelijk, dan bij Jan van Oeveren 06 38024785

(vervolg agenda - zie volgende pagina)

Zaterdag 25 mei
Fancy Fair / Kleedjesmarkt Petrakerk
Op zaterdag 25 mei 2019 organiseert Petra Actief weer een Fancy Fair en kleedjesmarkt op het
terrein van de Petrakerk. Vanaf 10.00 uur tot 14.00 uur is iedereen van harte welkom.
Kleedjesmarkt:
Kinderen zijn van harte welkom om op hun kleedje een extra zakcentje te verdienen. Wil je zeker zijn
van een plekje? Geef je dan snel op bij Petra van de Kraats. Je kunt haar bellen 06 372 759 04 of
mailen petravandekraats@gmail.com
Fancy Fair:
Er is tijdens de Fancy Fair van alles te beleven. Marktkramen met verrassende tweedehands
artikelen, een boekenmarkt, een kledingmarkt, het tegen betaling laten wassen van uw auto en het
beluisteren van muziek / zang in de kerk. Natuurlijk is er ook gedacht aan de inwendige mens en is er
onder andere koffie, thee, limonade en warme snacks te verkrijgen.
Oproep
Voor het inrichten van de marktkramen kunnen we weer van alles gebruiken! Voorwaarde is wel dat
wat u ons aanbiedt in kwalitatief goede staat is en dus verkoopbaar is.
Speciale spullen:
Speciale spullen voor de marktkramen van Henk Hensen, zoals oud porselein, schilderijen, lampen,
glas-in-lood, oude spiegels, oude koffers, oud handwerk enz.
Kleding:
Voor de kledingkramen willen we graag kleding verkopen. Ook schoenen, laarzen en tassen zijn
welkom. Wij kunnen alles gebruiken en hopen de marktkramen weer vol te krijgen!
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