
 
 

Nieuwsbrief	van	geloofsgemeenschap	De	Verbinding	
 

Beste leden van geloofsgemeenschap De Verbinding en 
belangstellenden 

Naast de pastorale brief van onze predikant René Venema willen 
we als moderamen u op de hoogte houden van de zaken die in 
onze geloofsgemeenschap spelen. De kerkdiensten zoals die 
uitgezonden worden, willen we graag overzichtelijk houden. Verder 
schrijft René wekelijks zijn pastorale brief. Daarnaast zijn er nog 
zaken die wij als geloofsgemeenschap graag onderling willen 
delen. Daarom sturen wij dit rondschrijven. 

Onderlinge	verbinding	
Via de telefoon houden we nu met een aantal mensen contact. Wilt 
u ook gebeld worden, neemt u dan contact op Theo Krispijn 

We hebben vorm willen geven aan onze onderlinge band door u allen een paaskaars 
te brengen. En de bezoekers van het WijkplaatsCafé hebben allemaal een wijnglas 
gekregen om in quarantaine toch samen het glas te kunnen heffen. 

Eén kring houdt met elkaar contact via een appgroep. De kinderen van de kinderkerk 
gaan door met hun kinderkerk via de app. Dat heeft u tijdens de dienst op 
Palmpasen kunnen zien.  

We willen graag op nog meer manieren verbinding maken. We hebben hiervoor een 
aantal plannen, waarin we u in volgende brieven op de hoogte willen brengen. Heeft 
u ideeën, laat het u ons weten.  

En dan is er nog een financieel aspect. Om als geloofsgemeenschap goed te kunnen 
functioneren is geld nodig. De inkomsten uit collectes voor de PgL zijn sterk 
teruggelopen. Wij vragen u daarom via Givt geld voor onze collectes te geven. Als u 
niet weet hoe dat moet, lees dan de brief van Marleen Kruijt-de Ruijer. U heeft die 
eerder ontvangen. Hij staat ook op de website.  

Verbinding	met	de	wijk	
Graag willen we ook in deze tijd zichtbaar zijn in de wijk. Een idee daarvoor is om 
een stilteplek in de Vredeskerk in te richten. Dit idee is nog in een pril stadium. U 
hoort hierover later meer.  

Verbinding	met	de	wereld	
We hebben ons als geloofsgemeenschap verbonden met het project Kerk in Actie: 
Bouw de kerk in Syrië weer op. Onze vraag is hoe we in deze tijd deze actie gaande 
kunnen houden. Afgelopen zondag was de derde collecte voor dit doel bestemd. Op 
de thermometer staat nu een bedrag van € 4874,85. Wij willen onder uw aandacht 
brengen dat u tot aanstaande zaterdag via Givt geld kunt overmaken. Zie het filmpje 
van Wilma Wolswinkel op de website.  



 
 

Denkt u ook nog aan de eerste collecte van Kerk in Actie voor 
slachtoffers van Boko Haram in Nigeria?  
Zie: www.kerkinactie.nl/bevrijding.  

Tot zo ver deze keer. 

 

Met hartelijke groet, 

Marja van Male 

Astrid Krispijn  

Tetsje Oelen  


